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“Müstəqil Azərbaycan Dövlətinin əsas 

ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir 

azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə 

qürur hissi keçirməlidir”  

Heydər Əliyev 

 

G Ġ R Ġ ġ 

 

   Mãasir “Azərbaycan dilÑili-

yi”nin, eləcə də, Tãrkologiyan×n 

tan×nm×ş nãmayəndələrindən bi-

ri də filologiya elmləri doktoru, 

professor M.N. Æobanovdur. O, 

məşhur dilÑi və tãrkoloq alim ki-

mi uzun mãddət Azərbaycan 

Respublikas×n×n Prezidenti ya-

n×nda Ali Attestasiya Komissi-

yas×n×n  Filologiya Elmləri ãzrə 

Ekspert Şuras×n×n ãzvã olub, on-

larla doktorluq və namizədlik 

(fəlsəfə doktorluğu) dissertasiya-

lar×n×n opponenti və əsas rəy-

Ñilərindən biri olub. O, Ñoxsa-

həli, zəngin və məhsuldar elmi və elmi – metodik yarad×c×l×ğ×, el-

mi pedaqoji fəaliyyəti ilə, nəinki, Azərbaycan dilÑiliyində, eləcə 

də, Tãrkologiya sahəsində xãsusi mÞvqeyə malik olan, alimlər 

aras×nda Þz səsi, Þz nəfəsi və qələmi ilə fərqlənən alimlərimizdən 

biridir. Professor Mədət Æobanov hans× mÞvzuda yaz×rsa yazs×n, 

onun araşd×rmalar×na sÞz ola bilməz... 

   Mãasir dÞvrãn ictimai-siyasi hadisələrini və beynəlxalq mãna-

sibətlərini, Þlkəmizin daxili və xarici siyasətini, dÞvlətÑilik-

-idarəetmə ənənələrinin mãasir dÞvrãn tələbləri səviyyəsində 

qurulmas× problemlərini dərindən izləyən prof. M. Æobanov elmi-
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-pedaqoji fəaliyyətinin bãtãn sahələrində Êmummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin “Mãstəqil Azərbaycan DÞvlətinin əsas ideyas× 

azərbaycanÑ×l×qd×r. Hər bir azərbaycanl× Þz milli mənsubiyyətinə 

gÞrə qãrur hissi keÑirməlidir”  mãdrik kəlam×  ãzərində kÞklən-

miş və bu kəlam× Þzãnãn həyat devizinə Ñevirmişdir... 

   Məhz buna gÞrə də, prof. M. Æobanov hələ sabiq, bədnam 

SSRİ imperiyas× dÞvrãndə Azərbaycanda Heydər Əliyevin birinci 

dəfə hakimiyyət baş×na gəldiyi  gãndən – 14 iyul 1969-cu ildən – 

12 dekabr 2003-cã ilə qədərki ictimai – siyasi və DÞvləti – İdarə-

etmə təcrãbəsini və idarəÑilik gÞrãşlərini dərindən izləmiş və belə 

qənaətə  gəlmişdir ki. Azərbaycan Respublikas×n×n idarəÑiliyinin 

əsas×n×, təməlini və Þzãlãnã təcrãbəli DÞvlət xadimi Heydər 

Əliyevin strateji planlar× və strateji gÞrãşləri təşkil edir. Deməli, 

heÑ təsadãfi deyil ki, Êmummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

strateji planlar×n×n və strateji gÞrãşlərinin ilk araşd×r×c×s× da prof. 

M. Æobanov olmuşdur. O, arams×z olaraq, Mãasir Dãnyan×n geniş 

diapozonlu və erudisiyal×  DÞvlət xadimi kimi şÞhrət tapm×ş 

Heydər Əliyevin strateji  gÞrãşlərinin araşd×r×lmas×n× indi də 

davam etdirir. Nəhayət, geniş miqyasl× araşd×rmalar və həyati 

mãşahidələr Þz  bəhrəsini verir. 1997-ci ilin 30 avqustunda prof. 

M. Æobanovun Êmummilli liderimiz Heydər Əliyevin strateji 

gÞrãşlərinə həsr olunmuş  “GÞrkəmli strategiyaÑ×” adl× ilk məqa-

ləsi “Azərbaycan ordusu” (№ 30 (320), 7 avqust 1997) qəzetinin 

səhifələrində iş×q ãzã gÞrãr... 

   Beləcə də, prof. M. Æobanovun Êmummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin strateji gÞrãşlərinin geniş miqyasl×   araşd×rmalar× da-

vam etdirilir. Bundan sonra, prof. M. Æobanov “Xalq qəzeti”, 

“Azərbaycan mãəllimi”, “ Azərbaycan ordusu”, “Dalğalar 

qoynunda” ( AAHDM-nin Ñoxnãsxəli qəzeti), “ Şərqin səsi”, “ 

Elm və təhsil” və s. qəzetlərin səhifələrində Êmummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin strateji gÞrãşlərinə dair onlarla məqalələr Ñap 

etdirir... 
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 HəmÑinin, prof. M. Æobanov, 

Azərbaycan Respublikas×n×n 

Prezidenti Heydər Əliyevin 

dÞvləti-idarəetmə sahəsindəki 

strateji gÞrãşlərinin qəzet səhi-

fələrində təbliği ilə kifayətlənmə-

yib, Respublika miqyasl× bir s×ra 

Elmi – nəzəri və Elmi – praktik 

Konfranslarda da elmi məruzələr-

lə Ñ×x×ş etmişdir. O cãmlədən: 

   - Bak× Ali Hərbi DənizÑilik 

Məktəbində Êmummilli lider 

Heydər Əliyevin anadan olmas×-

n×n 75 illiyinə həsr olunmuş  

“Ali Baş Komandan – Ordu 

quruculuğunun təminatÑ×s×d×r” 

mÞvzusunda keÑirilən Elmi – praktik Konfransda “ Natiqlik 

sənətinin mahir ustad×” ( H. Əliyev haqq×nda) mÞvzusunda 

məruzə etmiş və həmin məruzə “Konfrans×n materiallar×”nda Ñap 

olunmuşdur (Bak×, 1999. səh. 102-113); 

   - Bak× Ali Birləşmiş Komandanl×q Məktəbi Elmi – praktik 

Konfrans×nda prof. M. Æobanov “Heydər Əliyev və gənclərin 

azərbaycanÑ×l×q ruhunda tərbiyəsi” mÞvzusunda məruzə ilə Ñ×x×ş 

etmişdir (may 1998-ci il); 

   - Azərbaycan Dillər Universiteti  “Heydər Əliyev və dilimiz, 

ədəbiyyat×m×z, tariximiz” mÞvzusunda keÑirilən Respublika Elmi 

- nəzəri Konfrans×nda prof. M. Æobanov “ GÞrkəmli strategiyaÑ×” 

mÞvzusunda məruzə ilə Ñ×x×ş etmiş və məruzənin tezisləri  Ñap 

olunmuşdur (“Azərbaycan mãəllimi”, №18 (8022), 2-8 may 

2003-cã il) ; 

   - Azərbaycan Ali Hərbi DənizÑilik Məktəbində Êmummilli 

lider Heydər Əliyevin anadan olmas×n×n 80 illik Yubileyinə  həsr 

olunmuş Elmi – praktik Konfransda prof. M. Æobanov “Heydər 

Əliyev və onun hərbi-strateji  gÞrãşləri” mÞvzusunda məruzə et-
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miş və  həmin məruzə “Konfrans×n materiallar×”nda Ñap olun-

muşdur (2 may 2003-cã il); 

   - Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin  anadan olmas×n×n 

80 illik Yubileyinə  həsr olunmuş Elmi – praktik Konfransda 

prof. M. Æobanov “Heydər Əliyev Hərbi strategiyan×n banisidir” 

mÞvzusunda məruzə ilə Ñ×x×ş etmişdir. Daxili qoşunlar×n “N” 

sayl× hərbi hissəsi, 8 may 2003-cã il.; 

   - HəmÑinin, prof. M. Æobanovun  “Tãrk dãnyas×n×n Þndəri”  

(Bax  A. Qurbani, Əbədiyaşar Komandan, Bak×, 2004. səh. 

335-336); “Azərbaycanşãnasl×ğ×n atributlar×” (AAHDM, “Elmi 

əsərlər”, Bak×, 2005. səh. 107-118); “Mãəllim-zabit yarad×c×l×ğ× 

və onun pedaqoji ustal×ğ×” (AAHDM, “Elmi əsərlər”, Bak×, 2007, 

səh. 20-31); “Mãəllim-zabitin mãstəqil olaraq təhsilini art×rmas× 

problemləri” (AAHDM, “Elmi əsərlər”, Bak×, 2007. 29-43;),  

«Kafedra – mãəllimin Þz təhsilini art×rma akademiyas×d×r”         

(Azərbatcan DÞvlət DənizÑilik Akademiyas×, Bak×, 2007,  səh. 

118-124) məqalələri də bilavasitə Êmummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin strateji gÞrãşləri ilə bağl×d×r... 

   Professor M. Æobanov Êmummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

strateji gÞrãşləri ilə bağl× olan məqalələrini və Elmi – nəzəri və 

Elmi – praktik Konfranslarda etdiyi məruzələri ãzərində yenidən 

işləmiş və “GÞrkəmli strategiyaÑ×” adl× kitab (2003) nəşr etdir-

mişdir. Mãəllif bu kitab ãzərində yenidən işləmiş, təkmilləşdirmiş 

və əlavələr etməklə 2004-cã ildə ikinci nəşrini Ñap  etdirmişdir. 

Lakin prof. M. Æobanov bununla kifayətlənməmiş və Þz araşd×r-

malar×n× davam etdirmişdir. Nəhayət, mãəllif 2004-2009-cu 

illərindəki araşd×rmalar×n× da kitaba əlavə edərək, onu yenidən 

təkmilləşdirib 2010-cu ildə ãÑãncã dəfə Ñap etdirmişdir... 

   Prof. M.Æobanovun “GÞrkəmli strategiyaÑ×” (2010, 172 + 10 

= 182 səh.) monoqrafiyas×n×n ãÑãncã nəşrini Êmummilli 

liderimiz Heydər Əliyevin strateji gÞrãşlərinə həsr olunmuş  

mãkəmməl bir əsər hesab etmək olar. Mãəllif kitab×n “GÞrkəmli 

srtrategiyaÑ×” adlanan ilk bÞlməsinin başlanğ×c×nda yaz×r: 
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   “Mãasir dãnyan×n geniş 

diapazonlu və erudisiyal× 

tan×nm×ş siyasətÑi və 

təcrãbəli dÞvlət xadimi, Þz 

xalq×n×n mənafeyini hər şey-

dən ãstãn tutan, mãasir dãn-

ya siyasəti, xalq×m×z×n tari-

xən formalaşm×ş və minillik-

lərdən bəri təşəkkãl tapm×ş 

mənəvi-siyasi ideyas× ilə 

silahlanm×ş gÞrkəmli strate-

giyaÑ× Heydər Əliyevin per-

spektiv proqram xarakterli 

"Mãstəqil Azərbaycan DÞv-

lətinin əsas ideyas× azərba-

ycanÑ×l×qd×r. Hər bir azər-

baycanl× Þz milli mənsubiyyətinə gÞrə qãrur hissi keÑirməlidir..." 

kəlam× mãstəqil dÞvlətimizin əsas strategiyas×n× istiqamətləndirən 

və tənzimləyən bir sənəd kimi, Þlkəmizin istər ziyal×lar× - alimləri, 

hərbÑiləri, istərsə də təhsil və təsərrãfat sistemi əməkdaşlar×n×n 

qarş×s×nda Ñox bÞyãk tarixi vəzifələr qoymuşdur. 

Prezident Heydər Əliyevin yuxanda qeyd olunan proqram 

xarakterli q×sa kəlam×n×n arxas×nda Ñox bÞyãk bir məna, məzmun 

və mãndəricə Þzãnə yer tapm×şd×r. Bu q×sa kəlam× dərindən təhlil 

etsək gÞrərik ki, həmin kəlam×n ãmumi məzmununda həm strate-

giyaÑ×, həm də strategiyam×z ãÑãn ən vacib olan bãtãn parametr-

lər Þz əksini tapm×şd×r. 

Heydər Əliyevin bãtãn nitqlərini, xalqa mãraciətlərini, 

ауr×-ауr× dÞvlət, elm və incəsənət xadimlərinə yazd×ğ× 

məktublar×n× dərindən nəzərdən keÑirdikdə belə bir qənaətə gəl-

mək olur ki, o, dÞvrãmãzãn və zəmanəmizin gÞrkəmli stategiya-

Ñ×-siyasətÑilərindən biri, bÞyãk dÞvlət xadimi, təşkilatÑ× və 

qurucu, mãdrik və mãtəfəkkir bir şəxsiyyətdir. O, həm bu 

gãnãmãzãn, mãasir dÞvrãmãzãn, həm də gələcəyin əvəzolunmaz 
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strategiyaÑ×s×d×r. Bu mənada, onu xalq×m×z×n, bãtÞvlãkdə isə, tãrk 

dãnyas×n×n idrak və dãşãncə xəzinəsinin sərraf×, təfəkkãr və icti-

mai-siyasi tariximizin bÞyãk dãhas× hesab etmək olar. 

XX əsrin sonuncu onilliyində tale xalq×m×z×n ãzãnə yenidən 

gãlmãş, xalq×m×z×n ãzãndəki sevinc ÑÞhrələri yenidən parlam×ş, 

xalq×m×z illərlə mãbarizə aparm×ş, qəlbində qoruyub saxlad×ğ× 

mãstəqilliyə yenidən qovuşmuş, Þzãnãn mãstəqil, suveren 

Azərbaycan Respublikas×n× yaratm×şd×r. Êmummilli liderimiz, 

mãasir mərhələdə dÞvlətÑiliyimizin və strategiyam×z×n banisi 

Heydər Əliyev bu mãnasibətlə nitqlərinin birində demişdir: "Mãs-

təqil Azərbaycan ifadəsi indi ham× ãÑãn əzizdir, bunu ham× təkrar 

edir. Ancaq, hər kəs də başa dãşməlidir ki, Mãstəqil 

Azərbaycan×n mãstəqil yaşamas× ãÑãn һər bir vətəndaş×n vətən-

daşl×q borcu var. Bunu təmin etmək ãÑãn hər bir vətəndaş Þz 

paym× verməli, Þz xidmətini gÞstərməlidir”. 

“Êmummilli liderimiz və gÞrkəmli strategiyaÑ× Heydər 

Əliyevin bu mãdrik kəlam×nda Mãstəqil Azərbaycan dÞvlətinin 

əsas ideyas×, azərbaycanÑ×l×q - strategiyas×n×n bãtãn sahələri q×sa 

və y×ğcam halda Þz əksini tapm×şd×r: 

Bəs, strateji bax×mdan, azərbaycanÑ×l×ğ×n atributlar× nədən 

ibarətdir? Strateji bax×mdan, azərbaycanÑ×l×ğ×n atributlar×na 

aşağ×dak×lar aiddir: 

Xalq×m×z×n tarixən təşəkkãl tapm×ş və inkişaf etmiş milli 

sərvəti - Ana dilimizin tarixi nÞqteyi-nəzərdən dərindən araşd×r×l-

mas× və mãkəmməl Þyrənilməsi. 

Xalq×m×z×n tarixi ãnvan× - Azərbaycan×n tarixi ərazisinin (500 

min kv. km.) mãkəmməl Þyrənilməsi. 

Xalq×m×z×n tarixi tərcãmeyi-hal× və ya həyatnaməsinin - etnik 

tarixinin araşd×r×lmas× və dərindən Þyrənilməsi. 
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*** 

Burada mãdriklərimizin bir neÑə kəlam×n× da yada salmaq ye-

rinə dãşərdi: 

Bəhmənyarın bir müdrik kəlamında deyilir: "Elə adamlar 

axtar×n ki, onlarla sÞhbət yaxş× kitaba bərabər olsun, elə kitablar 

da axtar×n ki, mãtaliəsi filosoflarla sÞhbətə dəysin.” 

M.S.Ordubadi demiĢdir: "Cəbhədə q×l×nca, məclisdə nitqə 

malik olanlar qəhrəmand×r”. 

Bu ifadələr, sanki, ãmummilli liderimiz, azərbaycanÑ×l×q kon-

sepsiyas×n×n mãəllifi Heydər Əliyev haqq×nda deyilmişdir. 

Həqiqətən də, belədir: Heydər Əliyevlə sÞhbət ən yaxş× kitaba 

bərabərdir, kitablar× və ya Ñ×x×şlar× isə məşhur filosoflarla sÞhbətə 

dəyər; həmÑinin, Heydər Əliyev gÞzəl nitqi ilə məclislərin 

qəhrəman× ad×na layiqdir. 

 

*** 

Tarixi ãnvan×m×zdan sÞz dãşəndə tarixi dãşmənlərimizin bu 

istiqamətdə "fəallaşmas×" məqsədli olaraq, tarixi ãnvanlar×m×z×n 

dəyişdirilməsinə istiqamətləndirilmişdir. Burada "Xalqlar 

həbsxanas×" adlanan Æar Rusiyas×n×n Azərbaycana olan 

maraqlar×n× reallaşd×rmaq məqsədilə Azərbaycana qarş× bÞyãk 

mãharibələrə başlamas×n× və onun xalq×m×z ãÑãn "ac× nəticələri-

ni" xat×rlamamaq olmur. Odur ki, tarixə q×sa ekskursiya etmək ye-

rinə dãşərdi: 

1803- cü ilin yazı - Tarixi dãşmənimiz "Æar Rusiyas×n×n 

qoşunlar× tarixi torpaqlar×m×z×n şimal-qərb bÞlgəsini - Balakəni 

işğal edir. Beləliklə də, Azərbaycan ərazisinin parÑalanmas× və 

işğal edilməsi başlan×r. 

1804-cü il 3 yanvar - Æar Rusiyas×n×n qoşunlar× tərəfindən 

Gəncə qalas× və Gəncə xanl×ğ×n×n ərazisi işğal olunur. 

1805-ci ilin 14 may×nda imzalanm×ş KãrəkÑay mãqaviləsinin 

şərtlərinə gÞrə, Qarabağ xanl×ğ× Rusiya qoşunlar× tərəfindən işğal 

edilir. 
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1805-ci ilin 21 may mãqaviləsinin şərtlərinə gÞrə, Şəki xanl×ğ× 

da Rusiya qoşunlar× tərəfindən işğal olunmuş hesab edilir. 

1805-ci il 25 dekabr - Rusiya qoşunlar× tərəfindən Şirvan işğal 

olunur. 

1806-cı il 23 iyun - Rusiya qoşunlar× tərəfindən Dərbənd işğal 

olunur. 

1806-cı il 3 sentyabr - Rusiya qoşunlar× tərəfindən Bak× işğal 

olunur. 

1813-cü il 1 yanvar - Rusiya qoşunlar× tərəfindən Lənkəran 

işğal olunur. 

1813-cü il 12 oktyabr - Gãlãstan mãqaviləsinin şərtlərinə 

gÞrə, Tal×ş, Şirvan, Quba, Bak×, Gəncə, Qarabağ və Şəki 

xanl×qlar× Rusiya imperiyas×n×n tərkibinə qat×l×r. Beləliklə də, 

tarixi Azərbaycan dÞvlətÑiliyi zəiflədilir və ərazisi parÑalan×r. 

1828-ci il 10 fevral - Rusiya imperiyas× ilə İran şahl×ğ× 

aras×nda bağlanan TãrkmənÑay mãqaviləsinin şərtlərinə gÞrə, 

tarixi Azərbaycan×n 144 min kvadrat kilometrlik şimal əraziləri 

Æar Rusiyas×n×n; 356 min kvadrat kilometrlik cənub ərazisi isə, 

İran şahl×ğ×n×n mãstəmləkəsinə Ñevrilir. Beləliklə də, Azərbaycan 

iki işğal dairəsinə bÞlãnãr və Azərbaycan×n dÞvlətÑilik 

ənənələrinə son qoyulur... 

1918-ci ilin 28 mayında Azərbaycan×n Şimal ərazisində 

Azərbaycan Xalq Cãmhuriyyəti yarad×l×r. Bu zaman AXC-nin 

ərazisi 114 min kvadrat kilometr olmuşdur. 

1920-cı ilin 27-28 aprelində Sovet Rusiyas× Şimali 

Azərbaycan ərazisini - AXC-nin tabeliyində olan əraziləri yenidən 

işğal etdi və beləliklə də, uzun mãddət dÞvlətÑiliyimizə son 

qoydu, Þlkədə ermənilərin vasitəsilə kãtləvi soyq×r×m× və q×rğ×nlar 

tÞrətdi... 

1921-ci ildə Sovet Rusiyas× Azərbaycan×n siyasi xəritəsini 

yenidən "ÞlÑãb-biÑdi" və Azərbaycan Respublikas×n×n ərazisini 

114 min kvadrat kilometrdən 86.6 min kvadrat kilometrə endirir. 

Onun torpaqlar×n×n 20 min kvadrat kilometrlik ərazisini - Qərbi 
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Azərbaycan× "haylara" - ermənilərə pay verir və beləliklə də, 29 

min kvadrat kilometrlik ərazisi olan gəlmə ermənilər ãÑãn Ermə-

nistan Respublikas×n× - dÞvlətini yaratd×... Beləcə də, xalq×m×z×n 

ağr×l×-ac×l× gãnləri başland×... nəticəsi də gÞz qabağ×ndad×r... 

   Monoqrafiyan×n “Azərbaycanda milli zabit kadrlar×n×n 

haz×rl×ğ× (1970-1990)” mərhələsi adlanan ikinci bÞlməsində 

gÞrkəmli strategiyaÑ× Heydər Əliyev 1969-cu ilin iyulunda 

Azərbaycanda  hakimiyyətə gəldiyi gãndən, ilk nÞvbədə, Azər-

baycanda milli zabit kadrlar×n×n haz×rl×ğ× məsələsini gãndəmə 

gətirilməsi (H. Əliyev hələ sabiq SSRİ imperiyas×n×n DÞvlət 

Təhlãkəsizliyi Komitəsində xidmət etdiyi illərdə  “ qan Ñanağ×” 

ãzərində qurulmuş SSRİ-nin dağ×lacağ×n× qabaqcadan gÞrãrmãş) 

və Ñətinliklə də olsa, 1970-ci ildə hərbi  təmayãllã orta məktəb-

-hərbi  lisey təsis edilməsinə - indi fəaliyyətdə olan C. 

NaxÑ×vanski ad×na hərbi lisey təsis etməyə  nail olmas×; 

həmÑinin, zabit kadrlar× haz×rl×ğ×n× sãrətləndirmək məqsədilə 

azərbaycanl× gənclərin mãəyyən limitlə sabiq SSRİ Mãdafiə 

Nazirliyinin tabeliyində olan 58 Ali Hərbi Məktəbdə təhsil alma-

s×na SSRİ hÞkumətindən limit almağa nail olmas×; Azərbaycanda 

ordu quruculuğunun NaxÑ×van mərhələsi (1990-1993) və 

Azərbaycanda Milli Ordu yarad×lmas× və Ordu Quruculuğunda is-

lahatlar×n həyata keÑirilməsi (1993-2003) və mãasir dÞvrãn tələb-

ləri səviyyəsində Milli Ordunun yarad×lmas×na nail olunmas×  

məsələləri hərtərəfli şərh olunmuşdur. 

    “Bizim ən bÞyãk sərvətimiz ondan ibarətdir ki, dilimiz yaşa-

y×b və ilbəil zənginləşibdir....”. “Hər bir xalq×n milliliyini, mənəvi 

dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir”, - deyən gÞr-

kəmli strategiyaÑ× Heydər Əliyevin  “Dil siyasəti” monoqrafiya-

n×n ãÑãncã bÞlməsində Þz geniş əksini tapm×şd×r. Bu bÞlmədə 

Êmummilli liderimiz Heydər Əliyevin  “Dil siyasəti” iki 

mərhələdə araşd×r×lm×şd×r. 

   Monoqrafiyada gÞrkəmli strategiyaÑ× Heydər Əliyevin “Dil 

siyasəti”nin birinci mərhələsi (1960-cu× illərin ikinci yar×s× – 

1990-c× illər) qeyri-rəsmi və rəsmi olmaqla iki dÞvrə bÞlãnmãş və 
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hər dÞvr ayr×ca şərh olunmuşdur. Ana dili siyasətinin ilk 

mərhələsinin qeyri-rəsmi dÞvrã 1960-1978 –ci illəri əhatə edir və 

bu dÞvrdə “Sovet repressiyas×” tãğyan etdiyi dÞvrdə 

Azərbaycanda hakimiyyət baş×na gəldiyi gãndən Heydər Əliyev 

hər yerdə bãtãn Ñ×x×şlar×nda Ana dilində - Azərbaycan dilində 

Ñ×x×ş etməklə, nitq sÞyləməklə Ana dilimizin tətbiqi işinin 

canland×r×lmas×na “Yaş×l iş×q” yand×rmas× (Æãnki o dÞvrdə 

Azərbaycan SSR-in mÞvcud Konstitusiyas×nda Azərbaycan dili  

rəsmi DÞvlət dili kimi tan×nm×rd×) ziyal×lar×m×z, bãtÞvlãkdə isə, 

xalq×m×z aras×nda alq×şlarla qarş×lanmas×; Ana dili siyasətinin 

birinci mərhələsinin ikinci dÞvrã Əliyevin təşəbbãsã və sədrliyi 

ilə 1978-ci ildə “Azərbaycan SSR Konstitusiyas×”n×n yenidən 

qəbul edilməsi və Konstitusiyan×n “DÞvlət dili” adlanan 73 

Maddəsində “Azərbaycan SSR-in DÞvlət dili Azərbaycan dilidir” 

ifadəsinin Þlkə Konstitusiyas×nda Þz əksini tapmas× məsələləri 

ətrafl× şərh olunmuşdur. 

   HəmÑinin, monoqrafiyada “Dil siyasəti”nin ikinci mərhələsi 

də (1990-2003) gÞrkəmli strategiyaÑ× Heydər Əliyevin “Hər bir 

azərbaycanl× Þz ana dilini yaxş× bilməli, onun ədəbi formas×ndan 

yaxş× istifadə etməyi bacarmal×d×r” kəlam× iş×ğ×nda hərtərəfli şərh 

olunmuş, Ana dilimizin təmizliyi, safl×ğ×, inkişaf etdirilməsi, 

rəsmi DÞvlət statusu haqq×nda bir s×ra Fərmanlar imzalanmas× da 

yãksək səviyyədə təhlil olunmuşdur. O cãmlədən: “DÞvlət dilinin 

tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqq×nda” (18. VI. 2001), 

“Azərbaycan Əlifbas× və Azərbaycan dili Gãnãnãn təsis edilməsi 

haqq×nda” (1. VIII. 2001), “Azərbaycan Respublikas×nda DÞvlət 

dili haqq×nda” (Y.I. 2003) və s. qeyd etmək olar. 

   “Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi, tariximizi yaxş× 

bilməyən gənc vətənpərvər ola bilməz. Hər bir gənc vətənpərvər 

olmal×d×r. Vətənpərvərlik bÞyãk bir məfhumdur. Bu sadəcə, 

Orduda xidmət etmək deyil. Vətənə sadiq olmaq, Vətəni sevmək, 

torpağa bağl× olmaq – budur Vətənpərvərlik”,  - deyən Heydər 

Əliyevin bu mãqəddəs kəlam× iş×ğ×nda “Heydər Əliyev və 

azərbaycanÑ×l×q tərbiyəsi”  mÞvzusu da mãasir dÞvrãn tələbi 
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bax×mdan ətrafl× təhlil olunmuşdur. 

   Prof. M. Æobanov “ GÞrkəmli strategiyaÑ×” kitab×n×n dÞrdãn-

cã bÞlməsində Êmummilli liderimiz Heydər Əliyevin ayr×-ayr× 

nitqlərini, mãxtəlif tədbirlərdəki Ñ×x×şlar×n× fasiləsiz olaraq dinlə-

məsini, onun nitqinin sadəliyini, ayd×nl×ğ×n, ahəngdarl×ğ×n×, ham× 

tərəfindən anlaş×ql× və  başa dãşãlən olmas×n×, mədəniliyini və 

ãslubi bax×mdan dəqiqliyini və ayd×nl×ğ×n×, elmiliyini və 

məntiqiliyini nəzərə olaraq, gÞrkəmli strategiyaÑ×n×, həm də 

natiqlik sənətinin mahir ustad× olmas× məsələlərini Natiqin 

nitqindən gÞtãrãlən nitq parÑalar× ãzərində geniş şəkildə təhlil 

etmişdir. Başqa sÞzlə desək, Heydər Əliyevin nitqinin 

mahiyyətini, Þzəlliyi ondan ibarətdir ki, o, alimlərlə elmi dildə, 

mãhəndislə texniki dildə, təhsil işÑiləri ilə təhsil işÑisi, səhiyyə iş-

Ñiləri ilə tibbi dildə, hərbÑilərlə hərbiÑi dilində, hãquqşãnaslarla 

hãquqi dildə, kəndlilərlə kəndli və təsərrãfatÑ× dilində Ñox ayd×n 

və sadə cãmlələrlə dan×şmağ× bacar×rd×. Bir sÞzlə, sosial 

qrupundan as×l× olmayaraq, dinləyicilərin tam mənas× ilə başa 

dãşəcəyi dildə nitq sÞyləməyi bacar×rd×. Bu mənada, gÞrkəmli 

strategiyaÑ× Heydər Əliyevin hər bir nitqi ham× ãÑãn  Þrnək ola 

biləcəyi məsələlər də ətrafl× şərh olunmuşdur. Bunu 

monoqrafiyan×n məziyyətləri kimi qiymətləndirmək olar. 

   Mãstəqil Azərbaycan DÞvlətinin mãəllifi  və banisi Heydər 

Əliyevin Þlkə miqyasl× ãmumi strategiyas× ÑərÑivəsində Þlkəmizin 

apar×c× əməkÑi qãvvələri aras×nda bÞyãk rol  oynayan Həmkarlar 

Təşkilatlar×n×n gələcək perspektivləri də Þzãnəməxsus yer tutmuş-

dur. Bu mãnasibətlə Êmummilli lider Heydər Əliyev demişdir: 

  “Hər bir Həmkarlar İttifaq× təşkilat× yeniliyin bayraqdar× olmal×, 

fəhlələrin təşəbbãsãnã mãdafiə etməli, zəhmətkeşlərin ehtiyac-

lar×n×n Þdənilməsinə daim qayğ× gÞstərməli, tapş×r×qlar×, mãqabil 

planlar×... yerinə yetirmək uğrunda əmək kollektivinin mãbarizə-

sinin Þnãndə getməlidir .” 

   Bãtãn bunlar Azərbaycan Respublikas×n×n Həmkarlar İttifaq-

lar× haqq×nda “Qanunu”ndan və “Nizamnamə”sindən  və digər 

normativ aktlardan irəli gələn tələblərin həyatda tətbiqi məsələləri 
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də ard×c×ll×qla şərh olunmuşdur... 

   Bu mənada, prof. M. Æobanovun “ GÞrkəmli strategiyaÑ×” 

monoqrafiyas× bãtãn ziyal×lar×m×z×n, xãsusilə inzibati – dÞvlət or-

qanlar×nda və digər sahə  əməkdaşlar×n×n masaãstã kitab× kimi 

Ñox qiymətlidir... 

   Yuxar×da qeyd olunanlardan başqa, monoqrafiyada Azərbay-

can Respublikas×n×n eks- prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin  

dəfn mərasiminin təşkili ãzrə DÞvlət Komissiyas×n×n məlumat×; 

mãəllifin Êmummilli lider Heydər Əliyevin Þlãmã mãnasibətilə 

yazd×ğ× “ BÞyãk itki” (“Xalq qəzeti”, 23 dekabr 2003-cã il) və 

“Tãrk Dãnyas×n×n Þndəri” (bax: “Əbədiyaşar Komandan” – Xa-

tirə kitab×, Bak×, 2004, səh. 335-336) məqalələri, həmÑinin H.Ə. 

Əliyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ãzrə DÞvlət Komissiyas×na 

təqdim olunan “ H.Ə.Əliyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 

vacibdir” adl× məktubu da Ñap olunmuşdur. 
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Nizami CƏFƏROV, 

Millət vəkili, 

Atatürk Mərkəzinin direktoru, 

Azərbaycan MEA-nın 

müxbir-üzvü, 

filologiya elmləri doktoru, 

professor. 

 

 

 

 

 

ZƏHMƏTKEġ ALĠM, 

TANINMIġ DĠLÆĠ-TÊRKOLOQ 

 

Elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 50, anadan olmas×n×n 70 illik 

Yubileyini qeyd etməyə hazrlaşd×ğ×m×z tan×nm×ş alim, məşhur dil-

Ñi, istedadl× tãrkoloq, Azərbaycan Respublikas×n×n Prezidenti 

yan×nda Ali Attestasiya Komissiyas×n×n Ekspert Şuras×n×n ãzvã, 

filologiya elmləri doktoru, professor Mədəd Æobanov Ñoxşaxəli, 

zəngin və məhsuldar elmi və elmi-metodik yarad×c×l×ğ×, elmi-

-pedaqoji fəaliyyəti ilə, nəinki Azərbaycan dilÑiliyində, eləcə də, 

Tãrkologiyada xãsusi yer tutan, diqqət mərkəzində saxlan×lan, 

yarad×c×l×ğ× elmi-ictimaiyyətin marağ×na səbəb olan, alimlər 

aras×nda Þz səsi, nəfəsi və qələmi ilə fərqlənən alimlərimizdən 

biridir. 

''M.N.Æobanov dilÑi-filoloqlar×m×z aras×nda Þz səsi və qələmi 

ilə fərqlənir. O, elmi yarad×c×l×ğa başlad×ğ× ilk gãnlərdən qabaqca-

dan elmi mãşahidələr aparm×ş, dilÑiliyimizdəki boşluqlar× mãəy-

yənləşdirmiş və qələmini də elə bu boşluqlarda s×naqdan keÑir-

mişdir. Geniş elmi erudisiyaya malik olan alim Azərbaycan dilÑi-

liyində ilk dəfə olaraq, dilimizin dialekt və şivələrinin leksik 

("Bolnisi rayonu şivələrinin leksik xãsusiyyətləri" - namizədlik 
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dissertasiyas×), antroponimik ("Azərbaycan antroponimiyas×n×n 

əsaslar×" - doktorluq dissertasiyas×, bu sahəyə dair 5 kitab və 

40-dan Ñox məqalə Ñap etdirib), leksikoqrafik və metodik (ilk dəfə 

olaraq "Azərbaycanca-gãrcãcə q×sa dan×ştq lãğəti" (1977, 1991, 

2008) xãsusiyyətləri ilə məşğul olmuşdur. Onun 

ədəbiyyatşãnasl×q problemləri ilə yax×ndan bağl× olan onlarla 

ədəbi-tənqidi məqalələri, rəyləri, Azərbaycan və gãrcã dillərində 

Ñap olunmuş almanaxlar× vard×r. 

Êmumilikdə, M.N.Æobanovun əsərləri elmi-nəzəri və təcrãbi 

cəhətdən Ñox əhəmiyyətlidir. Onun əsərləri dil tarixi, mãasir dil, 

dialektologiya, onomastika, etimologiya, bilinqvizm bax×m×ndan 

/Azərbaycan-gãrcã dillərinin qarş×l×ql× əlaqəsinə dair tədqiqləri/ 

təqdirə layiqdir..." 

Prof. M.Æobanov 50 illik elmi-pedaqoji fəaliyyəti dÞvrãndə 

Ñoxsahəli nəzəri və təcrãbi istiqamətlərdə araşd×rmalar aparm×ş-

d×r: 

1. Azərbaycan dialektologiyas×; 

2. Azərbaycan onomastikas×; 

3. Êmumi tãrkoloji məsələlər; 

4. Mãasir Azərbaycan ədəbi dili; 

5. Dilin tədrisi metodikas×; 

6. Mətnlərin dilinin təhlil; 

7. Dil əlaqələri; 

8. Əbədi tənqid, ədəbi əlaqələr və publisistika; 

9. Hərbi humanitar elmlər; 

10. Təhsil məsələləri; 

11. LãğətÑilik məsələləri... 

Yuxar×da qeyd olunanlardan gÞrãndãyã kimi, prof. Mədəd 

Æobanov Ñoxsahəli elmi və metodik yarad×c×l×ğa malik olan ye-

nilikÑi alimlərimizdən biridir. O, elmin yuxar×da qeyd olunan sa-

hələrinin bir Ñoxu ãzrə ãmumtəhsil və ali məktəblər ãÑãn onlarla 

tədris proqram×, dərslik və dərs vəsaitləri haz×rlay×b Ñap etdirmiş-

dir. 

Bir sÞzlə, professor Mədəd Æobanov mãasir elmin tələblərinə 
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həm nəzəri, həm də tətbiqi cəhətdən ətrafl× cavab verən, elmi 

əlaqələndirmə problemlərini dərindən bilən, elmdə Þzãnã 

gÞstərən boşluqlar× mãəyyənləşdirməyi bacaran, yarad×c×, 

təşşəbbãskar, yãksək dərəcədə ixtisaslaşm×ş və geniş fəaliyyət 

gÞstərən istedadl× alimlərimizin Þn s×ralar×nda ad× Ñəkilən alimlə-

rimizdəndir. 

Azərbaycan Ali Hərbi-DənizÑilik Məktəbində bãtãn nailiyyət-

lərin qazan×lmas×nda professor-mãəllim və mãəllim-zabit heyəti 

ilə yanaş×, filologiya elmləri doktoru, Nyu-York EA-n×n həqiqi 

ãzvã, professor Mədəd Namaz oğlu Æobanovun xãsusi fəaliyyəti 

olmuşdur. 

Mədəd Namaz oğlu Æobanov – 11 mart 1937-ci ildə Gãrcãs-

tan Respublikas×n×n Bolnisi rayonunun Darvaz kəndində (sabiq 

BorÑal× mahal×nda) anadan olub.  O, 1955-ci ildə orta məktəbi 

1960-c× ildə A.S.Puşkin ad×na (indi S.S.Orbeliani ad×na) Tiflis 

DÞvlət Pedaqoji İnstitutunun tarix-filologiya fakãltəsinin 

Azərbaycan bÞlməsini bitirib, mãxtəlif vaxtlarda orta məktəbdə 

mãəllim, Gãrcãstan LKGİ-nin Bolnisi rayonu komitəsində 

Məktəb şÞbə mãdiri, Gãrcãstan KP-nin Bolnisi rayonu komitəsin-

də təlimatÑ× işləyib. 1970-ci ildən 1993-cã ilin iyun ay×na qədər 

A.S.Puşkin ad×na TDPİ-nin Azərbaycan dili və ədəbiyyat× 

kafedras×nda mãəllim, dosent, kafedra mãdiri əvəzi, İnstitut Me-

tod Şuras×n×n sədr mãavini və ãzvã, 1992-ci ilin oktyabr ay×ndan 

professor, eyni vaxtda 1974-cã ildən 1993-cã ilə qədər Gãrcãstan 

Respublikas× Təhsil Nazirliyinin MMTİ-də mãəllimlərin 

ixtisasart×rma kurslar×nda orta məktəblərin Azərbaycan dili və 

ədəbiyyat× mãəllimləri, dərs hissə mãdirləri və direktorlar×na 

mãhazirələr oxumuşdur. O, İstefada olan kapitand×r. 

XX əsrin 80-ci illərinin son aylar× - illəri keÑmiş SSRİ imperi-

yas×n×n  hər yerində  olduğu  kimi,  Gãrcãstanda  da Ñox   

mãrəkkəb   siyasi-ictimai   -   milli   ədavət xarakterli hadi-

sələrlə mãşaiət olunurdu. Elə bu ictimai-siyasi hadisələr burulğa-

n×n×n tÞrətdiyi qarma-qar×ş×ql×qlar olaylar×nda  BorÑal×lar  kimi  

Qədim  BorÑal×n×n  mãbariz  oğlu Mədəd Æobanov da doğma 
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yurd-yuvas×n×, orta təhsil ald×ğ× Darvaz orta məktəbini, 5 il ali 

təhsil ald×ğ× və sonralar 25 ilə  yax×n  əməkdaş×  olduğu   

S.S.Orbelinini ad×na  Tbilisi DÞvlət Pedaqoji  Universitetinin 

professor-mãəllim heyətindən və tələbə kollektivindən ayr×l×b, 

BÞyãk Vətənimizə - Bak×ya kÞÑməli oldu... Beləcə də, professor 

M.Æobanov həyat×n×n yetkinlik və mãdriklik Ñağlar×n× Bak×n×n 

mãxtəlif ali məktəblərində, xãsusi ilə Azərbaycan Ali Hərbi 

DənizÑilik Məktəbində mãxtəlif vəzifələrdə elmi-pedaqoji fəaliy-

yətini davam etdirmişdir.... 

Hal-haz×rda professor M.Æobanov pensiyaÑ× olsa da, yenə əv-

vəlki gənclik enerjisi ilə araşd×rmalar×n× davam etdirir... yeni-yeni 

uğurlar qazan×r... 

M.N.Æobanov 1993-cã ilin iyun ay×ndan 1994-cã ilin sentyabr 

ay×na kimi Azərbaycan Fasiləsiz Təhsil Kompleksi-"Futuroloq"da 

"Dillər" kafedras×n×n mãdiri, prorektor, vitse-prezident, 

AFTK-n×n nəzdində mãstəqil fəaliyyət gÞstərən Azərbaycan Eli-

tar İnstitutunun rektoru, 1994-cã ilin sentyabr ay×ndan 1995-ci ilin 

sentyabr ay×na kimi "Şimal" Universitetində "Dillər" kafedras×n×n 

mãdiri; 1995-ci ilin sentyabr×ndan 1996-c× ilin oktyabr ay×na kimi 

Azərbaycan Pedaqoji Kadrlar×n İxtisas×n×n Art×r×lmas× və Yenidən 

Haz×rlanmas× Baş İnstitutunda Ali və Orta İxtisas Təhsili Məktəb-

lərinin professor-mãəllim heyətinin İxtisasart×rma fakãltəsinin de-

kan× və Tədris-Təşkilat kabinetinin mãdiri vəzifəsində işləmiş və 

həmin fakãltədə mãhazirələr oxumuşdur. O, eyni zamanda Azər-

baycan Texniki Universitetində də mãhazirələr aparm×şd×r. 

O, sentyabr 1996 – sentyabr 2010-cu illərdə Azərbaycan Ali 

Hərbi DənizÑilik Məktəbində "Dillər" kafedras×n×n mãdiri və El-

mi Şuran×n ãzvã və "Dalğalar qoynunda" qəzetinin baş redaktoru 

olub. O, həmÑinin, eyni zamanda Bak× Ali Birləşmiş Koman-

danl×q Məktəbində və Azərbaycan Silahl× Qãvvələrinin Hərbi 

Akademiyas×nda da mãhazirələr aparm×şd×r. 

M.N.Æobanov Azərbaycan Onomastikas× Cəmiyyəti İdarə he-

yətinin ãzvã və Elmi Əlaqələndirmə Şuras× Sədrinin mãavinidir. 

M.N.Æobanov - 1973-cã ildən filologiya elmləri namizədi, 
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1978-ci ilin may ay×ndan dosent, 1992-ci ilin fevral ay×ndan filo-

logiya elmləri doktoru və 1992-ci ilin oktyabr ay×ndan professor 

və 1993-cã ildən Azərbaycan Alimlər İttifaq×n×n ãzvãdãr. 

M.N.Æobanov hələ tələbə vaxtlar×ndan elmi tədqiqat işlərinə 

gãclã meyl gÞstərmiş, tez-tez TEC-də mãxtəlif mÞvzularda 

məruzələr etmiş, 1957-ci ildən elmi xarakterli yaz×lar× ilə "Şərqin 

Şəfəqi", "Azərbaycan gəncləri" və digər qəzetlərdə Ñ×x×ş etməyə 

başlam×ş, s×ravi mãəllimlikdən professor və Nyu-York Elmlər 

Akadem×yas×n×n akademiki kimi yãksək vəzifələrinə qədər şərəfli 

bir yol keÑmişdir. 

M.N.Æobanov geniş elmi diapozona malik olan dilÑi-filoloq 

alimlərimizdən biridir. Alim Þz qələmini həmişə elmin mãxtəlif 

sahələrində ilk s×naqlardan Ñ×xaranlardan biri olmuşd××r. O, 

580-yə yax×n elmi-tədqiqat əsərinin, elmi-tənqidi məqalənin və 

rəylərin mãəllifidir, həmÑinin, onun mãxtəlif qəzetlərin səhifələ-

rində biblioqrafiyaya sal×nmayan 220-dən Ñox publisistik yaz×lar×, 

reportajlar× və məqalələri Ñap olunmuşdur. Filologiyam×za, ta-

rixşãnasl×ğ×m×za və pedaqogikam×za bəxş olunmuş 80-ə yax×n 

kitab, 26 proqram, 100-ə yax×n akademik xarakterli elmi məqalə, 

450-dən Ñox ədəbi-tənqidi məqalə və rəylər mãəllifin qələminin 

məhsuludur. 

Alimin əsərləri Azərbaycanda, Gãrcãstanda, Tãrkiyədə, 

Ézbəkistanda, Q×rğ×z×standa, Başq×rd×standa və digər Þlkələrdə 

Azərbaycan, tãrk, Þzbək, qazax, q×rğ×z, rus, gãrcã və erməni dil-

lərində mãxtəlif mətbuat orqanlar×nda, qəzet və jurnallarda, Elmi 

məcmuələrdə nəşr edilmiş, kitablar× mãxtəlif dillərdə Ñap olun-

muşdur. Onun ədəbi-tənqidi məqalələri və rəyləri Azərbaycan 

Respublikas×n×n "Azərbaycan gəncləri", "Azərbaycan mãəllimi", 

"Ədəbiyyat və incəsənət", "Azərbaycan", "Respublika", "Xalq qə-

zeti", "Azərbaycan Ordusu", "Vətən səsi", "Ayd×nl×q", "İki sahil", 

"Ziya", "Sərbəst dãşãncə", "Yeni Azərbaycan", "Yeni fikir", 

"Yurddaş", "NaxÑ×van", "Azad Azərbaycan", "Şərqin səsi", 

"Təhsil", "Elm və təhsil", "BorÑal×", "KÞrpã", "Kredo", "Dalğalar 

qoynunda", “Azərbaycan Cãmhuriyyəti”, “Kredo”, “Təzadlar”, 
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“Pres Media”, “Ədalət”, “BãtÞv Azərbaycan”, “Zəfər Qalas×”, 

“Ədalət və Həqiqət”, “Meridian”, “Səhər”, “Gənc mãəllim”, 

“Sabah”, “Dãnyaya səsimiz”, “Təhsil və zaman”, “Hakimiyyət və 

gələcək”, “Mənəvi birlik”, “Baku” qəzetlərində, həmÑinin, 

“Azərbaycan dãnyas×”, “Azərbaycan nəşrləri” jurnallar×nda və s.; 

Gãrcãstan Respublikas×n×n "Şərqin Şəfəqi", "Sovet Gãrcãstan×", 

"Gãrcãstan", "Qələbə bayrağ×", "Trialeti", "Советский педагог", 

"Moлодежь Грузии", "Beчерний Тбилиси", “Dan Ulduzu”, 

“Kommunisti”, “Axalqazrda kommunisti”, “Qamardjvebis 

droşa”, “İvris qantiadi”, "Тбилиси", "Saxalxo qanatleba", "Soplis 

sxovreba", "Tbilisi", "Sovetakan vrastan"; Zaqafqaziya hərbi 

dairəsinin "Ленинское знамя", "Солдатская правда", "За нашу 

Советскую Родину" və digər qəzet və jurnallar×n səhifələrində 

Ñap olunmuşdur. 

M.N.Æobanovun elmi əsərləri N.Tusi ad×na ADPU-nun (keÑ-

miş   V.İ.Lenin   ad×na   ADPİ-nin)   "Elmi   əsərlər"ində, 

M.Ə.Rəsulzadə ad×na  BDU-nun (keÑmiş S.M.Kirov ad×na 

ADU-nun) "Elmi əsərlər"ində, Azərbaycan Respublikas× EA "Xə-

bərlər"ində,  A.S.Puşkin ad×na TDPİ-nin "Elmi əsərlər"ində, 

"Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", "Əmək və politexnik tə-

lim", “Azərbaycan dãnyas×”, "Skola da sxovreba" (gãrcã dilində - 

"Məktəb və həyat"), "Kartuli ena da literatura skolas×" (gãrcã di-

lində, "Məktəbdə gãrcã dili və ədəbiyyat×n tədrisi") jurnallar×nda; 

"Azərbaycan dilÑiliyi məsələləri" /B., 1981/, "Azərbaycan dili" 

/Respublika Elmi-Metodik konfrans×n×n materiallar×, B., 1984/, 

"Актуальные вопросы теории и методики преподавания 

языков и литератур народов Ближнего и Среднего Востока" 

/B., 1985/, "Azərbaycan onomastikas× problemlər×" /B., 1986, 

1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998. 1990, 1992, 1994/, 

"Azərbaycan nitq mədəniyyəti problemləri" /B., 1988/, 

"Azərbaycan terminologiya problemləri" /B.,1988/, 

''N.Nərimanovun anadan olmas×n×n 120 illiyinə həsr olunmuş 

Elmi-praktik konfrans×n tezisləri" /B.,1990/; "DilÑilik" /N:l, N:2, 

№3 Bak×, 1996, 1997, 1998/, "IX Reqionalnaya konferensyaiə po 
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dialektoloqii tюskix яz×kov" /Ufa, 1982/, "Boпросы деривации 

нарицательных и собственных имен в русском языке" 

/Barnaul, 1983/, "I Всесоюзная Конференция по тюрской 

ономастике" /Frunze, 1986/, "Ономастика Узбекистана" 

/Taшкент, 1989/; "Профессорско - преподавательская 

межинститутская Научная сессия /Tbilisi 1972, 1973, 1974, 

1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 

1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991. 1992, 1993/ "Tруды 

педагогических институтов Грузинской ССР-Серия истории 

и филологии" /Tbilisi, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 

1980, 1981,  1982, 1984/, "Проблемы лексики, фонологи-

ческих и грамматических структур разносистемных языков" 

/Tbilisi, 1982/, "Tpeтья Всесоюзная Конференция по Ономас-

тике Кавказа" /Telavi, 1983/, "Bторая Республиканская 

Научная конференция по Ономастике" /Tbilisi, 1989/, Bak× Ali 

Hərbi DənizÑilik Məktəbinin "Elmi əsərləri"ndə (1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010), H.Əliyev ad×na Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin 

"Elmi Əsərlərimdə (1997, 1999, 2005, 2007, 2008, 2009), 

Azərbaycan DÞvlət Dəniz Akademiyas×n×n "Elmi Əsərləri"ndə 

(2005), Azərbaycan Ali Hərbi TəyyarəÑilik Məktəbinin “Elmi 

əsərlər”ində (2005, 2006, 2009, 2010) "DilÑilik" Məcmuəsində 

(1995, 1996, 1997), "Azərbaycan dilÑiliyi problemləri" 

Məcmuəsində (1996), "Hərbi bilik" jurnal×nda (2000, 2005), 

Azərbaycan Dillər Universitetinin "Elmi Əsərləri"ndə (2003) və 

digər Elmi məcmuələrdə Ñap olunmuşdur. 

Professor M.Æobanovun elmi tədqiqatlardan, Ñap olunmuş 

onlarla kitab və yãzlərlə elmi məqalələrindən ayd×n olur ki, o, 

filologiyam×z×n mãxtəlif sahələrində Þz qələmini s×naqdan 

Ñ×xar×b, həm də tədqiqatlar×n×n ham×s× uğurla başa Ñat×b. 

Professor Mədəd Æobanov, sadəcə olaraq, araşd×rmalara baş-

layarkən bəzi tədqiqatÑ×lar kimi, hər hans× mÞvzuya aid Ñap olun-

muş "material bolluğu" axtarmam×şd×r. Æãnki tədqiq olunmuş 

mÞvzunu yenidən araşd×rmaq, onu başqa aspektə yÞnəltmək, 
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başqa istiqamətə salmaq elmə heÑ bir yenilik gətirmir. Belə "asan" 

mÞvzu axtaranlar yaln×z "Þz yerində" say×r, elmdə uğurlar qazana 

bilmirlər. O, isə tamamilə başqa yol tutmuşdur. 

Burada bir el kəlam×n× xat×rlamaq yerinə dãşərdi. El kəlam×nda 

deyilir: "Xam kola girən tez odun y×ğar". O, mərhum atas×ndan 

eşitdiyi bu kəlam×n mənas×n× hələ uşaql×qdan  dərk etmişdir. 

Odur ki, o da elmi araşd×rmalara başlad×ğ× ilk gãnlərdən Azərbay-

can dilÑiliyində, sonralar isə filologiyam×z×n tədqiq olunmam×ş, 

araşd×r×lmam×ş sahələrini tədqiqat obyekti kimi seÑmişdir. 

Əlbəttə, o, da yuxar×dak× kəlamda deyildiyi kimi, elmin "xam", 

"araşd×r×lmam×ş" sahələrini tədqiq etməyə ãstãnlãk vermişdir. 

Bãtãn tədqiqatlar×nda onun devizi belə olmuşdur və indi də belə 

qal×r... Şãbhəsiz ki, bu da onun elmdə yeni-yeni uğurlar qazan-

mas×na səbəb olmuşdur... 

Onu da qeyd etmək laz×md×r ki, M.Æobanovun namizədlik dis-

sertasiyas× da Azərbaycan dilÑiliyində Azərbaycan dilinin dialekt 

və şivələrinin leksik xãsusiyyətlərinin araşd×r×lmas×na həsr 

edilmiş ilk monoqrafik tədqiqat olmuşdur. Namizədlik dissertasi-

yas× Gãrcãstan Respublikas×n×n "Bolnisi rayonu şivələrinin leksik 

xãsusiyyətləri"nin araşd×r×lmas×na həsr olunmuşdur. Sonralar, hə-

min mÞvzu ilə əlaqədar "BorÑal× şivələrinin leksikas×" adl× iki 

kitab (1 hissə, 1997; II hissə, 1998) və ondan Ñox elmi məqalə Ñap 

etdirmişdir. Elə doktorluq dissertasiyas× da Azərbaycan 

dilÑiliyində ilk dəfə olaraq, Azərbaycan şəxs adlar×n×n təşəkkãlã 

tarixinin sistemli tədqiqinə həsr olunmuşdur. Bununla əlaqədar 

olaraq, filologiya fakãltələri ãÑãn nəzərdə tutulmuş "DilÑilikdən 

xãsusi kurs" - "Azərbaycan antroponimiyas×n×n əsaslar×" adl× 

proqram /1980/ və həmin proqram əsas×nda "Azərbaycan antropo-

nimiyas×n×n əsaslar×" /1983, 1998/ adl× dərs vəsaiti (həmin vəsait 

1995-ci ildə rus dilində də) Ñap olunub. Prof. M.Æobanov ad× 

qeyd olunan tədris proqram× və dərs vəsaiti əsas×nda Ali məktəb-

lərin  filologiya fakãltələrində “DilÑilik” ãzrə “Xãsusi kurs”dan 

mãhazirələr oxumuş və təcrãbi məşğələlər keÑmişdir. Bu mãha-

zirələrin Ñox effektli nəticələri olmuşdur. HəmÑinin, mãəllif 5 
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monoqrafiya, 40-dan Ñox elmi məqalə Ñap etdirmişdir. Eləcə də, 

1970-ci illərdən ali məktəblərin filologiya fakãltələrinin tədris 

plan×na sal×nm×ş "Mətnin linqvistik təhlili" fənnindən ilk proqram 

/1980/ və həmin proqram əsas×nda eyni adl× ilk dərs vəsaiti /1987/ 

haz×rlay×b Ñap etdirmişdir. 

O, Þz devizinə daim sadiq qalm×şd×r... Doğrudur, Azərbaycan 

leksikoqrafiyas× /lãğətÑiliyi/ hələ 50-ci illərdən bÞyãk nailiyyətlər 

qazanm×şd×r. Lakin o, leksikoqrafiyam×zda da bir boşluq 

olduğunu hiss edir. Odur ki, bu boşluğu doldurmaq ãÑãn tədqiqat 

planlar×n× dəyişdirməli olur. Azərbaycan və gãrcã xalqlar×n×n 

tarixində ilk dəfə olaraq, 1977-ci ildə "Azərbaycanca-gãrcãcə q×sa 

dan×ş×q lãğəti" /dos. M.ÆinÑaladze ilə mãştərək/ haz×rlay×b Ñap et-

dirmişdir. Sonralar həmin lãğət təkmilləşdirilmiş və əlavələrlə 

1991-ci ildə ikinci, 2008-ci ildə ãÑãncã dəfə nəşr olunmuşdur... 

Bir sÞzlə, o, tədqiqatlar×n× daim filologiyam×zda nəzərə Ñarpan 

bu və ya digər boşluqlar× doldurmaq bax×m×ndan planlaşd×rm×ş və 

indi də bu istiqamətdə araşd×rmalar×n× davam etdirir... Prof. 

M.Æobanovun son illərdəki "Tãrk ədəbi dillərinin birliyinə doğru" 

(Bak×, 2000), "Altay dilləri ailəsində Azərbaycan-tãrk dilinin 

mÞvqeyi" (Bak×, 2001) və "I Tãrkoloji Qurultay və tãrk dillərinin 

mãasir problemləri" (2006) adl× tədqiqatlar× ãmumi tãrkologiyada 

və eləcə də, ədəbi dilimizin tarixinin tədqiqində Þzãnã gÞstərən 

boşluqlar× doldurmaq bax×m×ndan bÞyãk elmi əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu kitablar×n hər ãÑãndən ali məktəblərin filologiya 

fakãltələrində xãsusi kurs kimi istifadə etmək olar. 

Prof.M.Æobanovun əsərləri qardaş Tãrkiyədə də maraqla 

qarş×lanm×ş və mãtəxəssislərin diqqətindən kənarda qalmam×şd×r. 

Onun 1981-ci ildə Ñap olunmuş "Azərbaycan şəxs adlar×" kitab× 

hələ Þtən əsrin 80-ci illərində Tãrkiyədə yay×lm×ş və ondan ali 

məktəblərin filologiya fakãltələrində dərs vəsaiti kimi istifadə 

etmişlər və həmin kitab× dosent, doktor Singiz Aly×lmaz tãrkcəyə 

Ñevirmiş və 1992-ci ildə Ərzurumda Ñap etdirmişdir. HəmÑinin, 

onun "BorÑal× toponimləri" (tədqiqatÑ×-jurnalist M,M.Æobanl× ilə 

mãştərək) və "Azərbaycan antroponimiyas×n×n əsaslar×" kitablar× 
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da Tãrkiyədə nəşr edilmişdir. 

Bəli, professor M.N.Æobanovun elmi tədqiqat yarad×c×l×ğ× 

yuxar×da qeyd etdiyimiz kimi Ñox sahəlidir. Gəlin həmin sahələrə 

ayr×-ayr×l×qda q×sa da olsa nəzər salaq: 

1. M.N.Æobanov-dialektoloq. O, dialektologiya sahəsində ilk 

monoqrafik əsərini yazm×şd×r. Onun 1972-ci ildə tamamlad×ğ× və 

1973-ci ildə uğurla mãdafiə etdiyi "Azərbaycan dilinin Bolnisi 

rayonu şivələrinin leksik xãsusiyyətləri" /Gãrcãstan SSR-də/ adl× 

namizədlik dissertasiyas× Azərbaycan dilinin dialektologiyas×nda 

şivələrin leksikas×na həsr olunmuş ilk monoqrafik tədqiqatd×r. Bu 

sahədə mãəllifin ona yax×n məqalə və tezisləri, həmÑinin, ləhcə 

materiallar×n×n toplanmas×na dair "Dialektoloji təcrãbə" /Tiflis, 

1980/ adl× proqram× Ñap olunmuşdur. O, hələ II kurs tələbəsi 

olduğu vaxt Bolnisi rayonu şivələrindən toplad×ğ× dialektoloji 

materiallardan "Azərbaycan dilinin dialektoloji lãğəti" /Bak×, 

1964/ kitab×nda istifadə edilmişdir. 

Mãəllif sonralar bu tədqiqat işini əvvəlcə "BorÑal× şivələrinin 

leksikas×"-"Bolnis× rayonu şivələrinin leksikas×" adl× iki kitabda (I 

və II kitablar), sonra isə oxucular×n və mãtəxəsislərin təklifi ilə 

həmin iki cildliyi birləşdirib və bir cilddə Ñap etdirmişdir. (Bak×, 

"Təhsil". EİM, 1997, 212 səhiə). 

Bu kitablardan başqa, mãəllif Azərbaycan dilinin Bolnisi rayo-

nu şivələrinin leksik xãsusiyyətlərinə dair "Bolnisi rayonu şivələ-

rində sinonimlərin əmələ gəlmə yollar× (1970), "Bolnisi rayonu 

şivələrində gãrcã dilinin elementləri" (rus dilində.1972), "Bolnisi 

rayonu şivələrində işlənən bəzi arxaizmiər" (1972), "Azərbaycan 

dilinin Bolnisi rayonu şivələrində antonimlər" 

(1973),"Azərbaycan dilinin Bolnisi rayonu şivələrində bəzi leksik 

xãsusiyyətlər" (rus dilində, 1974), "Azərbaycan dilinin Bolnisi 

rayonu şivələrində idiomlar" (rus dilində. 1975) adl× Ñox 

mãkəmməl elmi məqalələr Ñap etdirmişdir. Onu da qeyd edək ki, 

mãəllifin yuxar×da qeyd olunan kitablar× da, məqalələri də, demək 

olar ki, tamamilə tãrkoloji yÞnãmlãdãr. 

Prof. M.Æobanovun elmi yarad×c×l×ğ×nda Azərbaycan və gãrcã 
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dillərinin qarş×l×ql× əlaqələrinə aid də maraql× elmi məqalələri 

vard×r. Onun "Azərbaycan sÞzləri gãrcã ədəbi dilində" (rus dilin-

də, 1975),"Azərbaycan sÞzləri gãrcã dilinin şivələrində" (rus 

dilində, 1975),"Gãrcã dilində Azərbaycan sÞzləri"(1978), "Azər-

baycan sÞzləri gãrcã dilinin şivələrində" (rus dilində, 1978) və s. 

məqalələri də linqivistik aspektdə yaz×lsa da, Þzãnãn mãndəricəsi 

və məzmunu etibarilə tãrkoloji yÞnãmdə qələmə al×nm×şd×r. 

Hətta, buraya mãəllifin "Gãrcãstan alimləri Azərbaycan şivələri-

nin tədqiq edirlər" (1972) məqaləsini də əlavə etmək olar... 

Onun namizədlik dissertasiyas× və akademik xarakterli məqa-

lələri haqq×nda mãxtəlif əsərlərin xãlasələrində səkkiz dəfə mãs-

bət fikir sÞylənmişdir. 

2. M.N.Æobanov-onomatoloq  /antroponimist/.  O həmişə 

geniş elmi tədqiqatla məşğul olarkən filologiyam×zdak× boşluqlar× 

axtarm×ş və həmin boşluqlar× fundamental əsərlərlə doldurmaq 

ãÑãn gərgin elmi axtar×şlar apar×r və hər dəfə də bÞyãk 

nailiyyətlər qazan×r. O, 80-ci illərin əvvəllərində dilÑiliyimizdə 

davam edən yeni bir boşluğu mãşahidə edir, vaxt× itirmədən 

həmin boşluğu doldurmaq ãÑãn dilimizin antroponimiyas×na dair 

kãlli miqdarda material toplay×r, on minə yax×n şəxs adlar× karto-

tekas× dãzəldir, yeni-yeni axtar×şlar apar×r. Nəhayət, tədqiqatlar Þz 

elmi bəhrəsini verir. 1975-ci ildə alim "Azərbaycan şəxs adlar×" 

(yaz×lma qaydalar× ilə) adl× kitab×n× haz×rlay×r və rəy ãÑãn Gãrcãs-

tan SSR EA Şərqşãnasl×q İnstitutuna təqdim edir və 1976-c× ilin 

mart ay×nda İnstitutdan M.Æobanovun "Azərbaycan şəxs adlar×" 

kitab×na mãsbət rəy verilir. 
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ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ 

НАУК  ГРУЗИНСКОЙ ССР №: 85, 2.III.1976 г. 

ЗАКЛЮЧ Е Н И Е 

о работе М.Н.Чобанова-"Правописание азербайджанских 

имен собственных", 1975 г. 

Работа М.И.Чобанова посвящена одной из актуальных 

проблем идентификации и унификации антропонимов 

азербайджанского языка. Вопрос этот рассматривается 

автором в сопоставлении с фактами русского языка. В 

приложенном к исследовательской части труда словаре 

представлено азербайджанское написание собственных имен 

и соответствующие русские формы. Опубликование работы 

М.И.Чобанова, несомненно, вызовет интерес специалистов. 

Она в определенной степени восполнит проблем, существую-

щий в этой области. 

Однако, публикация пособии и словарей нормативного 

характера должна осуществляться соответствующими 

организациями республики. В данном случае, по нашему 

мнению, издание труда М.И.Чобанова входит в компетенцию 

Института Языкознания АН Азерб. ССР и соответствующей 

терминологической комиссии при Совете Министров Азерб. 

ССР. 
Зам. директора Института,  

профессор             /Док: Ш.Гиунашвили/ 

Зав. отделении тюркологии  Института, 

                  академик              /С. С.Длсикия/ 

Alim "Azərbaycan antroponimikas×n×n əsaslar×" adl× 

"DilÑilikdən Xãsusi Kurs" yarad×r və 1974-/75-ci tədris ilindən 

etibarən A.S.Puskin ad×na TDPİ-nin Azərbaycan dili və 

ədəbiyyat×  ixtisas× qrupunda həmin kurs ãzrə mãhazirələr apar×r, 

bu mãhazirələr Þz effektliyi və mãasirliyi bax×m×ndan maraqla 

qarş×lan×r. Bununla əlaqədar olaraq, o, "Azərbaycan antroponi-

miyas×n×n əsaslar×" /Tiflis, 1980/ adl× proqram haz×rlay×b Ñap 

etdirir. HəmÑinin, M.N.Æobanov antroponimiyam×za dair "Azər-

baycan şəxs adlar×" /Bak×, 1981/, "Azərbaycan 
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antroponimiyas×n×n əsaslar×" adl× ali məktəblərin filologiya 

fakãltələri ãÑãn vəsait /Tiflis, 1983/, "Familiya. Təxəllãs" /Orta 

məktəb mãəllimləri və filologiya fakãltələrinin tələbələri ãÑãn 

vəsait, Tiflis, 1987/, "Azərbaycan şəxs adlar×n×n semantikas× və 

orfoqrafiyas×" /Orta məktəb mãəllimləri və filologiya 

fakãltələrinin tələbələri ãÑãn vəsait, Tiflis, 1990/, "Azərbaycan 

kişi adlar×" (Tãrkiyə, Ərzurum, 1992), "Основы азербай-

джанской антропонимии" (учебное пособие для вузов, Баку, 

1995), "Azərbaycan antroponimiyas×n×n əsaslar×" (ali məktəblərin 

filologiya fakãltələrinin tələbələri ãÑãn vəsait, Bak×, 1998) kitab-

lar×n× Ñap etdirmiş, 1992-ci ildə isə "Azərbaycan antroponimiyas×-

n×n əsaslar×" mÞvzusunda doktorluq dissertasiyas× mãdafiə etmiş, 

avtoreferatlar×n× Azərbaycan və rus dillərində nəşr etdirmişdir. 

Həmin əsərlər elə ilk gãnlərdən ziyal×lar×m×z×n və oxucular×m×z×n 

nəzər-diqqətini Þzãnə cəlb etmişdir. HeÑ təsadãfi deyil ki, həmin 

əsərlər haqq×nda 40-a yax×n rəy yaz×lm×şd×r. Hətta, "Azərbaycan 

antroponimiyas×n×n əsaslar×" kitab× Gãrcãstan Respublikas× Təhsil 

Nazirliyinin mãkafat×na təqdim olunmuşdur. 

Prof.M.N.Æobanov bir onomatoloq kimi, Þz qələmini 

toponimika sahəsində də s×naqdan Ñ×xarm×şd×r. O, gãrcã 

mənbələri əsas×nda tarixən Gãrcãstan ərazisində yay×lm×ş tãrk 

mənşəli toponimlər haqq×nda məqalə və tezislər nəşr etdirmiş, 

elmi konfranslarda məruzələrlə Ñ×x×ş etmiş, həmÑinin, iki Ñap və-

rəqi həcmində "BorÑal× toponimləri" /M.Æobanl× ilə birlikdə/ adl× 

xãsusi  qəzet say× (1993) və eyniadl× kitab da (1995, 1996, 1997) 

Ñap etdirmişdir. M.N.Æobanov Azərbaycan onomastikas×n×n təd-

qiqinə həsr olunmuş məruzələri ilə mãxtəlif səviyyəli elmi məclis-

lərdə-konfranslarda, o cãmlədən Tiflisdə /1976, 1978, 1979, 

1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 

1989/ ikinci dəfə/ 1990, 1991, 1992/; Bak×da /1984, 1985, 1986, 

1988, 1990, 1991 /ikinci dəfə/1992, 1994, 1996, 1998/; Ufada 

/1982/, Telavidə /1983/, Barnaulda /1984/, Frunzedə /1986/, 

Daşkənddə /1989/ və digər şəhərlərdə keÑirilmiş Êmumittifaq, 

Respublika və İnstitutlararas× Elmi konfranslar×n iştirakÑ×s× olmuş 
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və maraql× məruzələrlə Ñ×x×ş etmişdir. Onun bu Ñ×x×şlar× barədə 

mãxtəlif mətbuat orqanlar×nda, jurnallarda və ayr×-ayr× mãəlliflə-

rin əsərlərində-xãlasələrində mãsbət fikirlər sÞylənmişdir.  

Onu da qeyd etmək yerinə dãşər ki, professor M.Æobanov və 

tədqiqatÑ×-jurnalist M.Æobanl× qədim tarixə malik olan BorÑal×n×n 

toponimlərinin araşd×r×lmas×n× indi də fəal surətdə davam 

etdirməkdədir. Art×q, mãəlliflər «BorÑal× toponimləri»nin 

(təxminən 20 Ñap vərəqi həcmində) mãkəmməl   nəşrini   

haz×rlam×şlar.   Azərbaycan,   eləcə də, Êmumtãrkoloji 

əhəmiyyətini nəzərə alaraq «Kredo» qəzeti «BorÑal× toponimləri» 

kitab×n× 2011-ci ilin 17 sentyabr×ndan başlayaraq, fasiləsiz olaraq 

hər say×nda tam bir səhifə Ñap edib, tələbkar oxuculara Ñatd×r×r... 

Burada yeri gəlmişkən, həm Þz ad×mdan, həm mãəlliflərin, 

həm də oxucular×n ad×ndan «Kredo» qəzetinin Baş  redaktoru 

Əli Rza Xələfliyə təşəkkãrãmã və minnətdarl×ğ×m× bildirmək 

istəyirəm. Æãnki məhz onun əməksevərliyi və jurnalistlik 

qabiliyyəti və məharəti nəticəsində «Kredo» qəzeti Þz ad×n×n 

mahiyyətinə və məzmununa (əqidəsini, amal×n×, məsləkini, 

mãasir dÞvrãn tələbinə uyğun olan dãnyagÞrãşãnã, elmi amal×n× 

və məqsədini) ilk say×ndan sadiq qalaraq, konkret və y×ğcam 

halda ifadə etməklə Þz oxucular×na Ñatd×ra bilir...     

Êmidvar×q  ki,   «Kredo»   bundan   sonra  da  Þz ad×-

n×n mahiyyəti və məzmunu keşiyində ay×q-say×q olacaqd×r...  

Yəqin ki, «Kredo» qəzetində «BorÑal× toponimləri»nin nəşri 

başa Ñatd×qdan sonra, həmin əsər yãksək poliqrafik mədəniyyət  

səviyyəsində  elmi  ictimaiyyətə  Ñatd×r×lacaqd×r... Êmidvaram 

ki, mãəlliflərin bu kitab× da elm sahəsində Ñal×şanlar×n və kitabse-

vərlərin marağ×na səbəb olacaqd×r.  

Sevindirici hald×r ki, onun onomastikaya dair əsərlərindən Tãr-

kiyədə, Ézbəkistanda, Tãrkmənistanda, Q×rğ×z×standa, Qazax×s-

tanda və başqa yerlərdə geniş şəkildə istifadə olunur, hətta, həmin 

əsərlər əsas×nda "Xãsus× kurs"lar yarad×l×r. 
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3. Prof. M. Æobanovun ümumtürkoloji axtarıĢları. 
"Dãnyan×n Avropa və Asiya qitələrində lap qədim zamanlar-

dan yay×lm×ş və qədim tarixə malik olan tãrk xalqlar×n×n keÑmiş 

şərəfli və keşməkeşli tarixi yaln×z kitabələrdə, kitablarda, arxiv 

sənədlərində, folklor materiallar×nda, bədii ədəbiyyat və incəsənət 

əsərlərində yox, eyni zamanda, o həm də mənşəyi və tipologiyas× 

cəhətdən bir-birinə yax×n və qohum olan dillərin "tarixi yad-

daş×"nda da həkk olunmuş, tədricən inkişaf edə-edə bu gãnlərimi-

zə qədər gəlib Ñatm×şd×r. Altay epoxas×ndan ãzã bəri qədim tãrk 

dillərinin birliyinə doğru istiqamət gÞtãrmək, hər şeydən əvvəl, 

tãrklərin Þz qədim soykÞkãnə, tarixinə, mədəniyyətinə, ədəbiy-

yat×na, incəsənətinə, tarixin s×naqlar×ndan Ñ×xm×ş adət-

-ənənələrinə, tãrk inam×na və xarakterinə, etik və estetik gÞrãşləri-

nə qay×tmaq mãasir dÞvrãn ən başl×ca tələbləri kimi qarş×da duran 

problemlərdəndir. Məhz buna gÞrə də, tãrk dãnyas×nda tãrklãk 

dəyərlərinin də geniş aspektdə araşd×r×lmas× bir zərurət kimi mey-

dana Ñ×x×r. Æãnki dãnyan×n istər mənşəcə qohum olan və istərsə 

də dini bax×mdan eyni inama və inanclara, mənəviyyətə xidmət 

edən ayr×-ayr× xalqlar× siyasi, iqtisadi və mədəni cəhətdən 

bir-birinə yax×nlaşd×ğ×, bir-birinə inteqrasiya olduğu kimi, həm 

soykÞkã, mənşəyi-qohumluğu, dini-iman×, adət-ənənələri də 

bir-birinin, demək olar ki, eyni olan tãrk xalqlar×n×n da bãtãn 

sahələrdə bir-birinə yax×nlaşmas× və qovuşmas× da mãasir dÞvrãn 

ən aktual və ən vacib məsələlərindən biri olmal×d×r. Məhz bu 

bax×mdan, tãrk xalqlar×n×n ədəbi dillərinin birliyinə və ortaq 

dilliliyə doğru yÞnəltmək və onlar×n mãasir problemlərini vahid 

bir mãstəvidə həll etmək tãrkoloqlar×m×z×n qarş×s×nda ən mãhãm 

problem olmal×d×r." 

"Tãrk ədəbi dillərinin birliyinə doğru" (Bak×, 2000) kitab×m-

dan gÞtãrãlmãş bu sətirlərin mãəllifi prof. M. Æobanovun elmi 

araşd×rmalar× aras×nda ãmumtãrkoloji problemlərin tədqiq olun-

mas× və onun gələcək perspektivlərinin mãəyyən edilməsi də baş-

l×ca yer tutur. O, tãrkologiyan×n ãmumi problemlərinin və gələcək 

prespektivlərinin araşd×r×lmas× ilə, demək olar ki, ard×c×l məşğul 
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olur. Onun bu sahədəki 64 mãxtəlif tədqiqat əsərləri vard×r. O 

cãmlədən, tãrkologiyan×n mãxtəlif problemlərinə həsr olunmuş 9 

kitab və kitabÑan×n, mãxtəlif elmi mãəcmələrdə, elmi konfransla-

r×n materiallar×nda 28 məqalə və məruzə materiallar×, mãxtəlif 

kitablar haqq×nda 5 rəy; həmÑinin, mãxtəlif qəzetlərin səhifələrin-

də 21 məqalə və 3 rəy haz×rlay×b Ñap etdirmişdir. 

Prof. M.Æobanovun ãmumtãrkoloji xarakterli əsərlərinin ãmu-

mi mãndərəcəsi və məzmunu vaxt× ilə "Tãrkləri Þyrənmək"-də 

məqsəd bir s×ra hallarda dãnya tarixindən (ãmumən dãnyadan) 

s×x×şd×rmaq, siyasi-ideoloji, mədəni-mənəvi əsarət alt×nda saxla-

maq, idarə etmək olmuşdur..." (RCəfərov) kimi qeyri-obyektiv, 

sãni, saxta fikir və mãlahizələrinə qarş× bir etiraz, bir ãsyan kimi 

səslənir. Onun əsərlərinin ãmumi məzmunu və ideyas×, hər 

şeydən əvvəl, tãrk ədəbi dillərinin birliyinə doğru və onlar×n 

mãasir problemləri, o cãmlədən, tãrk dilləri və xalqlar× ãÑãn lat×n 

qrafikal× vahid əlifbaya keÑilməsi, Êmumtãrk tarixinin, 

ãmumtãrk dilinin, ədəbiyyat×n×n, mədəniyyətinin, coğrafiyas×n×n, 

vahid bir prqoramla Þyrənilməsi və bu problemlərin həllinə xid-

mət edən vahid mətbuat, radio, televiziya, mədəniyyət və bədii, 

humanitar elmlər ãzrə elmi əlaqələndirmə, ãmumi ensiklopediya 

və lãğətÑilik mərkəzlərinin və həmÑinin, ali məktəblərdə ta-

rix-filologiya fakãltələrinin yarad×lmas× və gələcək inkişaf yollar×-

n×n mãəyyən edilməsi əsas gÞstərilmişdir. 

Bãtãn bunlar×, nəzərə ald×qda prof. M.Æobanovun gərgin 

əməyi nəticəsində ərsəyə gəlib tələbkar oxucular×m×za təqdim et-

diyi "BorÑal× toponimləri" (1993, 1995), dãnya mədəniyyəti 

xəzinəsinin ən nadir incisi say×lan "Kitabi-Dədə Qorqud" dastan-

lar× əsas×nda yaz×lm×ş "Dədə Qorqud dãnyas×na səyahətdən 

parÑalar" (həmmãəllif, 2000), "Tãrk ədəbi dillərinin birliyinə doğ-

ru" (2000),"Altay dilləri ailəsində Azərbaycan-tãrk dilinin mÞv-

qeyi" (2001), "Azərbaycanşãnasl×ğ×n əsaslar×" (2004) və "I 

Tãrkoloji Qurultay və tãrk dillərinin mãasir problemləri"(2006) 

kitablar× təqdirə layiqdir. 

HəmÑinin, onun tãrkologiyan×n ãmumi problemləri ilə 
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səsləşən "Azərbaycan-tãrk dilinin dÞvlət statusu və əlifbam×z×n 

tarixindən qeydlər", "Aşağ× Kartlidə tãrk mənşəli oykonimlər", 

"Adlar tariximizdir". "Qədim tãrk yaz×l× abidələrində onomastik 

vahidlər", "Cənub-Şərqi Gãrcãstanda tãrkkÞklã oykonimlər", 

"Gãrcãstanda tãrkdilli etnooykonimlər", "Aşağ× Kartlidə tãrkdilli 

etnokomonimlər", "Gãrcãstanda tãrkkÞklã qədim oykonimlər", 

"X-XVII əsrlər gãrcã tarixi mənbələrində tãrk-azərbaycan kÞklã 

toponimlər", "EÑiməzdin tãrk sÞzãdãr", "Tãrk antroponimlərinin 

ãmumi laylar×" və s. onlarla məqalələri mãasir tãrkologiyam×zda 

Þz aktuall×ğ× ilə fərqlənir. Onu da qeyd edək ki, prof. M. Æobanov 

2000-ci ildə Ñap olunmuş “Tãrk ədəbi dillərinin birliyinə doğru” 

(64 səh) kitab× ãzərində yenidən işləmiş, təkmilləşdirmiş və Ñoxlu 

əlavələr etməklə 2008-ci ildə həmin kitab×n ikinci nəşrini Ñap 

etdirmişdir. “Tãrk ədəbi dillərinin birliyinə doğru” (Bak×, 2008, 

280 s.) kitab×n×n ikinci nəşri həm mÞvzu dairəsinin genişliyinə və 

əhatə dairəsinə, araşd×rmalar×n mãkəmməlliyinə, elmiliyinə və 

məntiqliyinə və tarixiliyinə gÞrə yeni elmi məziyyətlər kəsb edir. 

Bu kitabda Tãrk ədəbi dilləri birliyinin əsas istiqamətləri: Tãrk 

ədəbi dillərinin lat×n qrafikal× yeni vahid əlifbaya keÑməsi, 

Êmumtãrk tarixinin vahid konsepsiya əsas×nda araşd×r×lmas× və 

Þyrənilməsi, Tãrk dillərinin və ədəbiyyatlar×n×n qədim laylar×n× 

nəzərə al×nmaqla vahid konsepsiya ãzrə araşd×r×lmas×, Tãrk 

xalqlar×n×n ham×s× ãÑãn vahid Mətbuat Orqanlar×n×n, Teleradio 

kanallar×n×n yarad×lmas×, vahid Mədəniyyət və Elmi 

Əlaqələndirmə Mərkəzlərinin yarad×lmas×, Tãrk xalqlar×n×n 

folklorunun və bədii irsinin toplanmas× və nəşri Mərkəzinin 

yarad×lmas×, Tãrk Þlkələrinin  vahid Tədris plan× və tədris 

proqramlar× ilə fəaliyyət gÞstərən Humanitar elmlər 

Universitetlərinin təsis edilməsi , Êmumi Ensiklopediya və 

LãğətÑilik Mərkəzinin yarad×lmas× və s. Þz geniş əksini tapm×şd×r. 

Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edim ki, prof. M. Æobanov 

“Tãrk ədəbi dillərinin birliyinə doğru” (2008) kitab×n× nəşr 

etməklə kifayətlənməyib, Tãrk dilləri birliyinin araşd×r×lmam×ş 

qalan digər istiqamətlərini də mãxtəlif istiqamətdən araşd×rmaya 
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cəlb etmişdir. Sevindirici hald×r ki, həmkar×m M. Æobanov 

Tãrkologiyada Tãrk dillərinin qədim tarixinə tamamilə yeni 

prizmadan baxm×ş və yeni obyektiv elmi nəticələrə gəlmişdir... 

Biz təxminən iki ay əvvəl prof. M. Æobanovun “Tãrk 

ədəbi dillərinin birliyinə doğru” kitab×n×n II hissəsini redaktə 

etdik. Əvvəlcədən onu qeyd edim ki,  ilk dəfə olaraq, bu kitabda  

Tãrk dillərinin ən qədim dÞvrlərinə nəzər sal×nm×ş  Şumer dili ilə 

Altay Tãrk dillərinin tarixi, coğrafi və linqvistik xãsusiyyətləri 

paralelləşdirilmiş və vahid bir nəticəyə gəlinmişdir.  

Bu kitabda mãasir dÞvrãn ictimai – siyasi və beynəlxalq 

mãnasibətlərdəki  ikili standartlar×n  mÞvcudluğu və daha da 

inkişaf etdirilməsi prizmas×ndan baxd×qda ona cavab olaraq 

Tãrklãyãn yenidən oyan×ş×n×n dirÑəldilməsinin vacibliyinin 

gãndəmə gətirilməsi məsələləri geniş şəkildə şərh olunmuşdur. 

Əlbəttə, bu da, ilk nÞvbədə, tãrk dillərinin, eləcə də, Azərbaycan – 

tãrk dilinin milliləşməsinin başa Ñatmas×n× və yeni inkişaf 

mərhələsinə qədəm qoymas×n× tələb edir... Kitabda tãrk 

xalqlar×n×n Həyatnaməsi və ya Tərcãmeyi-hal×n×n verilməsi də 

yerinə dãşmãşdãr. Æãnki bu kitab× əlinə alan hər bir oxucu həm 

tãrk xalqlar×n×n tarixdə mÞvcud olmuş DÞvlət qurumlar× və 

onlar×n tarixi, həm də Azərbaycan ərazisində tarixən mÞvcud 

olmuş Azərbaycan DÞvlət qurumlar× və onlar×n tarixi ãnvan× ilə 

tan×ş ola biləcəklər. Bu bax×mdan, geniş elmi ictimaiyyətə təqdim 

olunan bu kitab×n elmi məziyyətləri Ñox əhəmiyyətlidir. 

Kitab×n “Tarixə Þz imzas×n× atm×ş qədim xalqlar: 

Şumerlər. Tãrklər” mÞvzusunda mãəllif həmin xalqlar×n təxmi-

nən 10-12 min illik tarixinə nəzər salm×ş, Şumerlərin və qədim 

Tãrklərin tarixi ilə əlaqədar olan araşd×rmalar ãzərində yeni 

prizmadan Ñox ciddi mãşahidələr aparm×ş və bu sahədə uzun 

mãddətli araşd×rmalar – tədqiqatlar aparm×ş məşhur Şumeroloq  

S.N. Kramerin “Tarix Şumerdən başlan×r” mãlahizəsinin 

obyektivliyini nəzərə alaraq, Şumerlərin və Tãrklərin tarixi və 

linqvistik paralelləri ãzərində dayanm×ş bu sahəyə dair Lis və 

Felkonun, V. Vrenqyosun, Friks Hommelin, A.İ. Tyumenyevin, 
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Ahmet Cavat×n, N. Cəfərovun, İ.M. Dyakonovun, Q. Vinklerin, 

R. Cəbiyevin, E. Əlibəyzadənin, O.N. Tunan×n, A. Oppenheymin, 

Z. Kosidovskinin, O. Sãleymanovun, E. Reklãnin, D.Q. Rederin, 

T. Vəli Nãvədilinin, F. Azad×n, Q. Derferin, H. Murad×n, Dionisin 

və başqalar×n×n araşd×rmalar×n× saf-cãrãk etmiş və Şumerlərlə 

qədim Tãrklərin eynikÞklã xalq və eynikÞklã dillərə malik 

olmalar× qənaətinə gəlməsini təqdirə layiq hesab etmək olar... 

Monoqrafiyan×n “Şumer – Altay dilləri ailəsi” bÞlməsində 

isə, mãəllif Mãasir Dãnyada mÞvcud olan dillərin geneoloji 

təsnifinə tarixilik bax×mdan yenidən nəzər salm×şd×r. Məlumdur 

ki, Êmumi dilÑilikdə dillərin geneoloji təsnifində,  hələlik, vahid 

prinsip olmay×b. O cãmlədən, Dãnya sivilizasiyas×nda mãhãm rol 

oynam×ş Tãrk xalqlar× və onlar×n dillərinin geneoloji təsnifdəki 

yeri birmənal× dəqiqləşdirilməmişdir. Dillərin geneoloji təsnifində 

Tãrk dilləri gah “Altay Tãrk dilləri ailəsi”, gah da sadəcə olaraq 

“Tãrk dilləri ailəsi” adland×r×lm×şd×r. Odur ki, prof. M. Æobanov 

dãnya dillərinin geneoloji təsnifindəki bu ikili mãlahizəni vahid-

ləşdirmək məqsədilə Dillərin geneoloji təsnifi ilə məşğul olan 

alimlərdən M. Kaşğarl×n×n, İ. Berezinin, N. İ. İlminskinin, V.V. 

Radlovun, N.A. Aristovun, N.F. Katanovun, F.F.Korşun, A.S. 

SamoyloviÑin, V.A. Boqorodskinin, N.A.Baskakovun, S.Lloyd, 

V.Vrenqyosun, N. Cəfərovun, E. Əlibəyzadənin və başqalar×n×n 

mãlahizələri ãzərində geniş miqyasl× mãşahidələr apar×b, Dillərin 

geneoloji təsnifində Şumer və Tãrk dillərinin tarixilik, xalqlar×n 

və dillərin eyni kÞklãlãyãnã və linqvistik xãsusiyyətlərini nəzərə 

alaraq, həmin dillərin “Şumer və Altay Tãrk dilləri ailəsi”ndə bir-

ləşdirməsi ideyas× da alq×şa layiqdir. 

HəmÑinin, prof. M. Æobanovun bu kitabda “Şumer – Al-

tay Tãrk dilləri ailəsi”nin tarixi ilə əlaqədar yeni təsnif verməsi və 

həmin təsnifə dair verdiyi Sxemlər (№ 1, № 2, № 3, № 4) də 

təqdirə layiqdir. Bunu da, mãasir Tãrkologiyan×n yeni nailiyyəti 

saymaq olar... 

 

Prof. M.Æobanovu həmkarlar×ndan fərqləndirən əsas cəhətlə-
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rindən biri də onun mãtaliəni sevməsi və mãtaliə etdiyi, oxuduğu 

əsərlərə biganəlik gÞstərməməsidir. Onun elmi yarad×c×l×ğ×nda 

dilÑiliyin, eləcə də, tãrkologiyan×n mãxtəlif sahələrinə dair yaz×l-

m×ş əsərlərə Þz mãnasibətini bildirməsi və onlar haqq×nda yãksək 

səviyyədə rəy yaz×b, mãxtəlif mətbuat orqanlar×nda Ñap et-

dirməsid×r. Burada onun ãmumi tãrkoloji xarakterli əsərlərə 

yazd×ğ× bir neÑə rəyi qeyd etməyi laz×m bildim. O, cãmlədən 

"Tãrk dillərində kÞməkÑi nitq hissələri" (F.Zeynalovun "Mãasir 

tãrk dillərində kÞməkÑi nitq hissələri" (1971) kitab× haqq×nda, 

"Gãcəkənd yaz×l× abidələri" (A.Qurbanovun eyni adl× məqaləsi 

haqq×nda (1997), "Tãrkologiyaya yeni hədiyyə" (Ə.P.Vəkilovun 

"Tãrk dialektologiyas×" (1973) kitab× haqq×nda, "Azərbaycan 

tãrklərinin milliləşdirilməsi" (N.Cəfərovun eyni adl× kitab× haq-

q×nda (1996), "Genezisdən tipologiyaya", "Tãrkologiyan×n yeni 

nailiyyəti" (N.Cəfərovun "Qədim tãrk ədəbiyyat×" (2004) kitab× 

haqq×nda) adl× məqalələrində mãasir Tãrkologiyan×n mãxtəlif 

problemlərinə həsr olunmuş kitablar və onlar×n mãasirliyi və 

aktuall×ğ×, elmiliyi və Tãrkologiyadak× elmi nəzəri əhəmiyyəti ba-

rədə, əsil mənada, mãkəmməl mãtəxəssis rəyi sÞylənilmişdir... 

Buraya qədər qeyd olunanlardan gÞrãndãyã kimi, prof 

M.Æobanovun elmi-filoloji yarad×c×l×ğ× yaln×z Azərbaycan 

dilÑiliyi ÑərÑivəsində qapan×b qalmay×b, onun hãdudlar×n× aşm×ş 

və mãasir tãrkoloji problemlər barədə ilk dəfə olaraq, ard×c×l və 

sistemli şəkildə Ñox mãkəmməl elmi fikirlər və mãlahizələr 

sÞyləmişdir. 

4. M.N.Æobanov və müasir ədəbi  dil məsələləri. 
Professor M.Æobanov Azərbaycan dilÑiliyinin mãxtəlif sahə-

lərində, o cãmlədən də, ãmumtãrkoloji və Azərbaycan ədəbi 

dilinin tarixinin tədqiqi istiqamətində də bir s×ra ciddi tədqiqatlar 

aparm×şd×r. Bu sahədə onun "Tãrk ədəbi dillərinin birliyinə 

doğru" (Bak×, 2000) və "Altay dilləri ailəsində Azərbaycan-tãrk 

ədəbi dilinin mÞvqeyi" (Bak×, 2001) adl× kitablar×n× xãsusilə qeyd 

etmək olar. Mãəllif birinci kitabda tãrk dillərinin təsnifi tarixinin, 

onlar×n geneoloji və tipoloji cəhətdən eyni mənşəli və eyni tipli 
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olmas×, həmin dillərin mãasir səviyyəsi barədə məlumat vermiş və 

gələcəkdə vahid tãrk dilinə doğru inkişaf perspektivlərini on 

tezislə sãbuta yetirmiş; ikinci kitabda isə Altay dilləri ailəsində 

Azərbaycan- tãrk dilinin tarixi mÞvqeyi, Azərbaycan-tãrk dilinin 

mãasir vəziyyəti və onun zənginləşməsi, səlisləşməsi təkmilləş-

dirilməsi və inkişaf perspektivlərinin geniş elmi şərhini vermişdir. 

Bu kitablar əsas×nda ali məktəblərin filologiya fakãltələrində 

"Azərbaycan ədəbi dili tarixi" fənnindən xãsusi kurs apar×lmas× 

məqsədyÞnlã olard×... 

Prof.M.N.Æobanov nəzəri dilÑiliyin mãhãm sahəsinin tədqiqi 

ilə yanaş×, tətbiqi dilÑiliyin və onun tədrisi metodikas× sahəsini də 

unutmam×ş, istər orta məktəb mãəllimləri və şagirdləri, istərsə də 

ali məktəblərin filologiya fakãltələrinin mãəllimləri və 

tələbələrinin dərsliyə, dərs vəsaitinə və metodik gÞstərişlərə olan 

ehtiyac×n× nəzərə alm×ş, bu sahədə də nəzərə Ñarpacaq dərəcədə 

elmi-metodik kitablar, proqramlar, məqalələr yaz×b Ñap etdirmiş-

dir. Bu sahədə onun gÞrdãyã işlər təqdirə layiqdir. Gãrcãstanda 

1969-1993-cã illərdə Azərbaycan maarifinin, pedaqoji kadrlar×n 

haz×rlanmas× işinin inkişaf×nda, kitab nəşri sahəsində M.N.Æoba-

novun bÞyãk fəaliyyəti olmuşdur. O, Tiflisi yenidən azər-

baycanl×lar×n mədəni mərkəzinə Ñevirmək ãÑãn səylə Ñal×ş×r, 

hətta, Þz əsərlərinin Tiflisdə Ñap olunmas× ãÑãn dÞnmədən 

mãbarizə apar×rd×. Əksər hallarda isə Þz məqsədinə nail olurdu. 

1940-c× illərdən sonra Tiflisdə azərbaycan dilində kitab və 

proqramlar Ñap olunmas× da məhz M.N.Æobanovun ad× ilə bağl×-

d×r. O, Tiflisdə "İlk qaranquş" olan "İfadəli qiraət" /Tiflis, 1976/ 

adl× proqram× /ali məktəblərin filologiya fakãltələri ãÑãn/ 1976-c× 

ildə Ñap etdirməyə nail olur. Elə bu proqram×n da "ayağ× sayal×" 

olur... 

Sonra isə, proqramlar, kitablar və məqalələr dalbadal Ñap olun-

mağa başlay×r: "Mətnin dilinin təhlili" /Ali məktəblərin filologiya 

fakãltələri ãÑãn proqram, Tiflis, 1982/, "Azərbaycan dili" /Orta 

məktəb ãÑãn proqram, Tiflis, 1991/, "Azərbaycan dilinin tədrisi 

məsələləri" /Orta məktəb mãəllimləri ãÑãn vəsait, Tiflis, 1981/, 
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"Mətnin linqvistik təhlili" /1 hissə, Ali məktəblərin filologiya 

fakãltələri ãÑãn vəsait. Tiflis, 1987/, "Azərbaycan dili" /X sinif 

ãÑãn dərslik, Tiflis, 1992/, "Azərbaycan-tãrk dili" /XI sinif ãÑãn 

dərslik, Tiflis, 1993/ və s. Bu kitablar haqq×nda mãxtəlif mətbuat 

orqanlar×nda 15 rəy Ñap olunmuş və həmin rəylərdə xoş sÞzlər və 

mãlahizələr sÞylənmişdir. HəmÑinin, "Azərbaycan-tãrk dili" /Ali 

məktəblərin qeyri-filoloji fakãltələri ãÑãn proqram, Bak×, 1994/, 

"DilÑilik-dãnya dilləri və dillər dãnyas×" (Ali məktəblərin 

filologiya fakãltələri ãÑãn proqram, Bak×, 1994), "İxtisasa giriş" 

/Ali məktəblərin filologiya fakãltələri ãÑãn proqram, Bak×, 1994/, 

"Azərbaycan dilÑiliyi tarixi" (Magistraturan×n filologiya 

fakãltələri ãÑãn proqram, Bak×, 1997) və s. proqramlar 

haz×rlam×şd×r. 

Yuxar×da qeyd olunanlardan başqa, prof. M.Æobanovun 

2007-ci ildə “Pedaqoji və metodik məsələlər” (216 s.) adl× kitab× 

da Ñap olunmuşdur. Bu kitabda mãəllifin mãxtəlif vaxtlarda 

pedaqoji və metodik məsələlərə dair yazd×ğ× və dərc etdirdiyi mə-

qalələr və məruzələr toplanm×şd×r. O cãmlədən: “Azərbaycanşã-

nasl×ğ×n əsaslar× «fəninin tədrisi,» “Məktəb həyat×”, “Uşaqlarda 

dãzlãk tərbiyəsi”, “Əsgərlərin mənəvi-psixoloji haz×rl×ğ× daim 

diqqət mərkəzində olmal×d×r”, “Atalar sÞzlərinin tərbiyəvi 

əhəmiyyəti”, “Məktəb islahatlar× haqq×nda qeydlər”, “Mãəllim – 

zabit yarad×c×l×ğ× və onun pedaqoji ustal×ğ×”, “Şagirdlərin nitq mə-

dəniyyətini inkişaf etdirək”, “Ana dili dərslərinin keyfiyyətini 

yãksəltməli”, və s mÞvzular ətrafl× şərh olunmuşdur. 

      Prof. M.N.Æobanov yuxar×da qeyd olunanlardan başqa, 

həmÑinin, "Azərbaycan dili" (Nitq mədəniyyəti) fənnindən ali 

məktəblərin qeyri-filoloji fakãltələri, o cãmlədən də, ali hərbi 

məktəblər ãÑãn yeni proqram×n əsas×nda ali hərbi məktəblər ãÑãn 

dərslik (əvvəlcə iki kitabda, 2003) haz×rlay×b Ñap etdirmiş və son-

ra proqram× yenidən təkmilləşdirmiş və həmin proqram ãzrə 

"Azərbaycan dili" (Nitq mədəniyyəti) dərsliyini yenidən 

təkmilləşdirmiş və 2006-c× ildə bir cilddə (412 s.) Ñap etdirmişdir. 

Haz×rda H.Əliyev ad×na Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində, 



 Zəhmətkeş alim, tanınmış dilçi-türkoloq 
 

 37 

Azərbaycan Ali Hərbi DənizÑilik Məktəbində, Azərbaycan Təya-

rəÑilik Məktəbində, Azərbaycan DÞvlət Dəniz Akademiyas×nda, 

Azərbaycan Prezidenti yan×nda DÞvlət İdarəÑilik Akademiyas×nda 

və digər ali məktəblərdə "Azərbaycan dili" (Nitq mədəniyyəti) 

fənni yuxar×da qeyd olunan proqram və dərslik əsas×nda tədris 

olunur. 

Onu da qeyd etmək yerinə dãşər ki, prof. M.Æobanov dilimi-

zin mãasir problemlərinə dair “Azərbaycan”, “Xalq qəzeti”, “Kre-

do”, “Azərbaycan Cãmhuriyyəti”, “Elm və Təhsil”, “Şərqin səsi” 

və digər qəzetlərin səhifələrində onlarla məqalə dərc etdirmiş, indi 

də “Azərbaycan dilinin mãasir problemləri” adl× kiatb× da Ñapa 

haz×rd×r (təxminən 18 Ñap vərəqi). 

HəmÑinin, prof.M.Æobanov ali məktəblər ãÑãn 

"Azərbaycanşãnasl×ğ×n əsaslar×" ãzrə yeni fənn proqram× (2003) 

və həmin proqram əsas×nda dərs vəsaiti (2004) də haz×rlam×şd×r. 

Gənc nəslin - gələcək ziyal×lar×m×z×n azərbaycanÑ×l×q ruhunda 

tərbiyə olunmas×nda xãsusi əhəmiyyətə malik olan bu fənnin ali 

məktəblərin tədris plan×na sal×nmas× və tədrisi məqsədyÞnlã olar-

d×. Bu proqram və vəsait haqq×nda "Azərbaycan mãəllim", "Elm 

və təhsil", "Təhsil", "Şərqin səsi" qəzetlərində rəylər Ñap 

olunmuşdur. 

5. M.N.Æobanov - pedaqoq-metodist. Alimin geniş sahəli 

elmi araşd×rmalar× aras×nda pedaqoj× və metodik problemlərin ãzə 

Ñ×xar×lmas× və onlar×n həlli məsələləri də daim Þn planda durur. 

Æãnki bir təhsil işÑisi və mãəllim kimi mãəllimlik peşəsinin 

atributlar×n×n araşd×r×lmas× da daim diqqət mərkəzində olmal×d×r. 

Onun pedaqoji və metodik mãlahizələrinə gÞrə, hər bir mãəllim 

Þzãnãn peşə ixtisas× ilə əlaqədar olaraq, aşağ×dak× tələbləri də-

rindən bilməlidir: 

-Pedaqoji tələblər: təlim və tərbiyə nəzəriyyəsini, məktəbşã-

nasl×q məsələlərini: 

- Psixoloji tələblər; ãmumi və fərdi psixoloji amillər; 

- Etik tələblər; xalq×m×z×n tarixən təşəkkãl tapm×ş əxlaq nor-

malar×; 
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- Metodik tələblər, yəni tədris etdiyi fənnin tədrisi metodika-

s×na verilən tələblər 

-Hãquqi tələblər; "Azərbaycan Respublikas×n×n Konstitusiya-

s×"n×, "Azərbaycan Təhsil Qanunu"nu, təhsillə bağl× normativ sə-

nədləri, aktlar×, tÞvsiyyələri, gÞstərişləri, təlimatlar× bilməsi. 

Mãəllimlik  peşəsinə verilən tələbləri nəzərə alaraq, M.Æoba-

nov həm də pedaqoji və metodik yÞnãmlã onlarla məqalələr, 

proqramlar və dərs vəsaitləri haz×rlay×b Ñap etdirmişdir. Onun pe-

daqoji yÞnãmlã məqalələrindən "Atalar sÞzãnãn tərbiyəvi əhə-

miyyəti"(1969), "Uşaqlarda dãzlãk tərbiyəsi" (1970), "Vətənpər-

vərlik ideyas×n×n tərənnãmÑãsã" (1974), "Mãasir məktəb" (1984), 

"Ən yãksək zirvə təvazÞkarl×qd×r" (1988), "Təhsilin Azərbaycan 

dilinə keÑilməsinin xãsusiyyətləri" (1997) və s. qeyd etmək olar. 

GÞrãndãyã kimi, yuxar×dak× məqalələrdə pedaqogikan×n ən 

mãhãm məsələləri Þzãnãn pedaqoji təhlilini tapm×şd×r... 

Professor M.Æobanovun pedaqoji və metodik yÞnãmlã 

araşd×rmalar×nda ayr×-ayr× proqram, dərs vəsaiti, metodik vəsait, 

metodik gÞstəriş və tÞvsiyyələr də Þzãnə geniş yer tapm×şd×r. 

Onun tərtib etdiyi proqramlar aras×nda "Mãəllim-zabitin pedaqoji 

ustal×ğ×n×n art×r×lmas× problemlərinin əsaslar×" (2003), "Zabit- 

vətəndaş əqidəsinin formalaşd×r×lmas× və onun atributlar×" 

(2005),"Zabit etikas×n×n əsaslar×n×" (2006) və s. qeyd etmək olar. 

HəmÑinin, prof. M.Æobanov həmin proqramlar əsas×nda dərs 

vəsaitləri də haz×rlay×b Ñap etdirmişdir (2005, 2005, 2007). Onu 

da qeyd edək ki, bu proqramlar və dərs vəsaitləri Þlkəmizin ali 

hərbi məktəbləri ãÑãn haz×rlanm×ş ilk proqram və dərs 

vəsaitləridir. O, həmÑinin, "Azərbaycan pedaqoqu F.KÞÑərli  

Y.Qoqebaşvili və N.Lomouri haqq×nda"(gãrcã dilində, 1972) 

geniş məqalə də Ñap etmişdir. 

Yuxar×da qeyd olunanlardan başqa, prof. M.Æobanov bir s×ra 

metodik vəsait, metodik tÞvsiyyə , metodik gÞstəriş və s. də haz×r-

lay×b Ñap etdirmişdir. Onlardan "Pedaqoji suallar və onlara verilən 

metodik tələblər" (metodik vəsait, 2003), "Ali hərbi məktəblərdə 

metodik işin təşkili" (həmmãəllif, 2005), "Mãəllim-zabitin mãstə-
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qil olaraq, təhsiliniart×rma problemləri"ni (2007) və s. qeyd etmək 

olar... 

Prof. M.Æobanov Êmumtəhsil məktəblərində tədris olunan 

"Azərbaycan dili" fənninin tədrisi metodikas×na aid də bir Ñox 

metodik vəsaitlər, gÞstərişlər və s. haz×rlay×b Ñap etdirmişdir. O, 

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikas×na yeni prizmalardan 

baxm×ş və bu sahədə Ñox uğurlu nəticələrə gəlmişdir. Onun 

"Şagirdlərin elmi təfəkkãrãnãn inkişaf etdirilməsində morfoloji 

və sintaktik təhlilin rolu", I hissə (həmmãəllif Bak×, "BorÑal×" 

NPM, 2005, 156 səhifə) və II hissə (həmmãəllif Bak×, "BorÑal×" 

NPM, 2005, 122 səhifə), "Azərbaycan xãsusi adlar×n×n ingilis dili-

nə transliterasiyas× məsələləri" (həmmãəllif Bak×. Təhsil EİM, 

1999, 76 səhifə) və s. kitablar× mãəllimlərimiz ãÑãn ən yaxş× və 

ən mãasir metodik vəsaitdir. 

HəmÑinin, ali hərbi məktəblər ãÑãn haz×rlanm×ş "Azərbaycan 

dili" (Nitq mədəniyyəti) proqram× (Bak×. 1997, 2003) və həmin 

proqram əsas×nda yaz×lm×ş "Azərbaycan dili" (Nitq mədəniyyəti) 

dərsliyi (Bak×, I və II hissələr 2003, ikinci nəşr birlikdə 2006) ãzrə 

"Əyani vəsaitlər" albomu (Bak×, 2005) adl× metodik vəsait ali 

məktəb mãəllimlərinin gãndəlik istifadə etdikləri ən mãasir 

təcrãbi metodik vəsaitlərdir. 

6. M.N.Æobanov-bilinqvist. Alimin bilinqvistika sahəsindəki 

tədqiqatlar× da bÞyãk maraq doğurur. O, ilk dəfə olaraq, azərbay-

can və gãrcã dillərinin qarş×l×ql× əlaqəsini tədqiqata cəlb etmiş və 

bu sahəyə aid elmi axtar×şlar×n× Bak×da və Tiflisdə Azərbaycan və 

rus dillərində Ñap etdirmiş, Tiflisdə Elmi Konfranslarda maraql× 

məruzələrlə Ñ×x×ş etmişdir. Mãəllifin mãəyyənləşdirdiyinə gÞrə, 

erkən orta əsrlərdən ãzã bəri gãrcã dilində mindən Ñox 

tãrk-azərbaycan mənşəli sÞzlər işlənir. Onun “Грузинские 

лексические елементы в Болнисском говоре азербайджанс-

кого языка” /37-Профессорско-преподавательская Научная 

сессия, ТГПИ им. А.С.Пушкина, Тбилиси, 1972/, “Azərbaycan  

məktəblərində gãrcã dilinin tədrisi” /gãrcã dilində, "Kartuli ena 

da literatura skolaşi", Tbilisi, 1972, N:l/, "Gãrcãstan alimləri 
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Azərbaycan dilinin şivələrini tədqiq edirlər" "/ADU-nun "Elmi 

əsərlər"i -"Dil və ədəbiyyat" seriyas×, Bak×, 1972, N:5/, "Aзepбай-

джанская лексика в грузинском литературном языке" 

/39-Профессорско-предподавательская Научная конференция 

ТГПИ им. А.С.Пушкина, Тбилиси, 1974/, "Aзepбайджанская 

лексика в говорах грузинского языка" /41 – Профес-

сорско-предподавательская Научная конференция ТГПИ им, 

А.С.Пушкина, Тбилиси, 1975/, "Gãrcã dilində azərbaycan 

sÞzləri" /ADU, "Elmi əsərlər" - "Dil və ədəbiyyat" seriyas×, Bak×, 

1976, N:3/, "Azərbaycandilli məktəblərdə gãrcã dilinin tədrisinin 

aktual məsələləri" /gãrcã dilində, "Kartuli ena da literatura 

skolaş×", Tbilisi, 1978, N:4/, "Aзербайджанская лексика в го-

ворях грузинского языка" /Tpуды педагогических институтов 

Грузинской ССР, т.6, Tbilisi, 1978/ mÞvzular×nda apard×ğ× təd-

qiqatlar mãtəxəssislərin marağ×na səbəb olmuş və hətta, bu məqa-

lələr haqq×nda səkkiz mãxtəlif xãlasə xarakterli rəylər də Ñap 

olunmuşdur/ ("TəşviqatÑ×", N:24, 1980; Ə.Əliyev, Azərbaycan di-

linin inkişaf× və burjua ideologiyas×n×n tənqidi, Bak×, 1983 və s). 

Prof. M.Æobanovun elmi tədqiqatlar×nda Azərabaycan şəxs ad-

lar×n×n rus dilinə transliterasiyas× məsələləri də daim diqqət mər-

kəzində olmuşdur. Æãnki Azərbaycan şəxs adlar× rus dilinə iki, ãÑ 

variantda transliterasiya olunurdu. Bu da tez-tez inzibati idarə 

orqanlar×nda bÞyãk Ñaşq×nl×q yarad×rd×. Məsələn, dilimizdəki 

Qabil ad× da, Habil ad× da rus dilində Qabil kimi yaz×l×rd×. 

Beləliklə də, Habil və Qabil adlar× rus dilində eyni variantlarda 

yaz×lmaqla ya Qabil, ya da Habil ad× dolaş×q sal×n×rd×. Beləcə də, 

Həmzə və Qəmzə adlar× da rus dilinə Qamza kimi transliterasiya 

olunurdu. Beləliklə də, kişi ad× bildirən Həmzə ad× ilə qad×n ad× 

bildirən Qəmzə adlar× dolaş×q dãşãrdã. Bãtãn bunlar× və digər 

Ñoxvariantl×l×ğ× nəzərə alaraq, prof. M.Æobanov 3000-dən Ñox ki-

şi, qad×n və mãştərək adlar toplam×ş və "Azərbaycanca-rusca 

adlar lãğəti" haz×rlad× və həmin lãğət əsas×nda rus dilində 

Azərbaycan şəxs adlar×n×n yaz×lma qaydalar×n× haz×rlam×şd×r. 

Şãbhəsiz ki, yuxar×da qeyd olunan lãğət Azərbaycan şəxs 
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adlar×n×n rus dilində milli yaz×l×ş×na uyğun halda yaz×lmas×na 

əməli cəhətdən kÞmək etmiş olur. 

HəmÑinin, mãəllif bu sahədə bir neÑə məqalə də haz×rlay×b Ñap 

etdirmişdir. O cãmlədən, "Azərbaycan şəxs adlar×n×n rus dilinə 

transliterasiyas× haqq×nda" (I məqalə, 1983, II məqalə, 1983) adl× 

metodik gÞstərişlər Ñap etdirmişdir. 

7. M.N.Æobanov-leksikoqraf. Alim Þz qələmini leksikoqra-

fiya – lãğətÑilik sahəsində də s×nam×ş və bu sahədə də mãəyyən 

mãvəffəqiyyət qazanm×şd×r. 

Prof. M.Æobanovun leksikoqrafiya sahələrindəki ilk təcrãbəsi 

"Bolnisi rayonu şivələrinin leksikas×" (Bak×, 1997, 212 səhifə) adl× 

monoqrafik tədqiqatlar×na əlavə olaraq haz×rlad×ğ× 43 səhifəlik 

leksik dialektizmlər lãğəti olmuşdur. Bu lãğət semantik və frazeo-

loji bax×mdan dÞrd bÞlmədə verilmişdir: 1.Leksik və frazemlər lã-

ğəti; 2.Omonimlər lãğəti; 3.Sinonimlər lãğəti; 4.Antonimlər lãğə-

ti. 

Bu lãğət şivə sÞzləri və ifadələri ilə ədəbi dil sÞz və ifadələri 

aras×nda bir nÞv keÑid kÞrpãsã roluna malik olmaqla yanaş×, həm 

də dilimizin lãğət tərkibinin qədim laylar×n× mãəyyənləşdirmək, 

dilimizin qədim dÞvr tarixinin mãəyyən səhifəsini iş×qland×rmaq 

bax×m×ndan xeyli əhəmiyyətlidir. 

Prof. M.Æobanovun leksikoqrafiya sahəsindəki ikinci təcrãbəsi 

Azərbaycan şəxs adlar×n× toplay×b, 3 minə yax×n şəxs ad×ndan iba-

rət olan "Azərbaycan şəxs adlar×" (Bak×, 1981) kitab×n× haz×rlay×b 

Ñap etdirmişdir. Bu kitabda şəxs adlar× kişi adlar×, qad×n adlar× və 

mãştərək adlar olmaqla ãÑ qrupda verilmişdir. Bundan başqa, 

alim Azərbaycan dilÑiliyində ilk dəfə tarixən dilimizdə işlənən 

təxəllãsləri toplam×ş və izahl× lãğət xarakterli "Təxəllãs lãğəti" 

haz×rlam×ş və "Familiya.Təxəllãs" (Tbilisi, 1987) kitab×nda Ñap 

olunmuşdur. HəmÑinin, alim "Azərbaycanca-rusca şəxs adlar× 

lãğəti'" də haz×rlam×şd×r. 

O, Gãney Qafqaz xalqlar×n×n tarixində ilk dəfə olaraq, "Azər-

baycanca-gãrcãcə q×sa dan×ş×q lãğəti" haz×rlay×b /M.ÆinÑaladze 

ilə mãştərək/ Tiflisdə /1977, 1991, Bak×, 2008/ Ñap etdirmişdir. 
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Bundan başqa, o, Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin orqan× olan 

"Ленинское знамя" qəzetində də hərbÑilər ãÑãn nəzərdə tutulmuş 

"Rusca-gãrcãcə-Azərbaycanca -ermənicə q×sa-mətni lãğətlər"in 

haz×rlanmas×nda və nəşrində də yax×ndan iştirak etmişdir 

/1988-1990/. HəmÑinin, "Gãrcãcə-Azərbaycanca-lãğət" /1985/ 

haz×rlay×b, lakin həmin lãğəti Ñap etdirə bilməmişd×r. Həmin lãğə-

ti haz×r halda keÑmiş tələbəsi, pedaqoji elmlər namizədi Al× Musa-

yevə  verib ki, həmmãəllif kimi Ñap etdirsin… Sonralar prof. M.-

Æobanova xəbər Ñatd×r×rlar ki, həmin lãğət başqa adlarla his-

sə-hissə Ñap olundu… Deməli, prof. M.Æobanova uzun mãddətli 

əməyinin bəhrəsinə təəssãf etmək qald×… Sabiq tələbəsinə isə, 

Þzãnãn vicdan× qarş×s×nda hesabat verməsi qald×… Prof. 

M.Æobanobun Ñap etdirdiyi lãğətlər də elə ilk gãnlərdən 

oxucular×n marağ×na səbəb olmuşdur… hətta, həmin kitablar 

haqq×nda mãxtəlif mãəlliflər səkkiz rəy Ñap etdirmişlər. 

Azərbaycan leksikoqrafiyas× tarixində ilk dəfə "Rusca-ingilis-

cə-azərbaycanca q×sa idman lãğəti"nin (N.Məmmədovla mãştə-

rək, Bak×, 2001) haz×rlanmas× da M.Æobanovun ad× ilə bağl×d×r. 

Bu lãğət "Mãasir idman×n beş nÞvlãyã", "At×c×l×q", "Kaman 

at×c×l×ğ×" və "ÊzgãÑãlãk" olmaqla dÞrd hissədən ibarətdir. Kitab 

haqq×nda dÞvri mətbuat orqanlar×nda mãsbət rəylər Ñap olunub-

dur. Pofessor M.Æobanov, həmÑinin, Azərbaycan leksikoqrafiyas× 

tarixində ilk dəfə "Rusca-ingiliscə-azərbaycanca q×sa hərbi 

dənizÑilik komandalar× lãğəti"ni də (Bak×, 2002) haz×rlam×şd×r.

 Prof. M. Æobanov Azərbaycan Ali Hərbi Məktəblərində təh-

sil alan dinləyicilər – kursantlar ãÑãn Azərbaycan və Qazax lãğət-

Ñiliyində ilk təcrãbə olan “Azərbaycanca – qazaxca və qazaxca – 

azərbaycanca  q×sa dan×ş×q lãğəti” (həmmãəlliflər, Bak×, 2008, 

295 s.) haz×rlam×ş və onun redaktorluğu ilə Ñap olunmuşdur. 

8.M.N.Æobanov-ədəbiyyatĢünas. Filoloq alim Þz tədqiqat-

lar×nda ədəbiyyatşãnasl×q sahəsini də yaddan Ñ×xarmam×şd×r. 

SÞzãn, ifadənin məna və məzmun təsiri, yanğ× gãcã, ilkin 

olaraq şairlərimizin sÞz sənətində Þzãnə yurd - yuva sal×r, sənətə 

sevgi hissləri oyad×r... Sənət sevgisi, poeziya sevgisi şairlərimizi 



 Zəhmətkeş alim, tanınmış dilçi-türkoloq 
 

 43 

sÞzãn ucal×q zirvəsinə qald×r×r, oradan hər tərəfə boylan×r, əlbəttə, 

bu boylanma sadəcə olaraq, dÞrd bir yana baxmaq, vaxt keÑirmək 

deyil... Həyat× mãşahidə etmək və mãşahidə etdiklərini sÞzãn bə-

dii ifadə vasitələri ilə doğma xalq×na, doğma oxucular×na Ñatd×r-

maq məqsədini gãdãr... Bir sÞzlə, şair Þz poetik duyumlar×n×, 

həyati mãşahidələrini həm sevə - sevə, həm də sevdirə - sevdirə 

nikbin bax×şlarla..., gecələr " yuxusuzluq zəhərini" iÑə - iÑə, həm 

yana - yana, həm də yand×ra - yand×ra ağ kağ×za kÞÑãrãr... Beləcə 

də, sənət yolunda qarş×s×na Ñ×xan enişli-yoxuşlu, Ñ×l-Ñ×rp×l× yollar× 

təmizləyə-təmizləyə ucal×q zirvəsinə yãksəlir... Bu ucal×q zirvəsi-

ni, mənəvi estetik və etik bax×mdan qoruyub saxlay×r, onu xalq×n 

həyat×nda bir Þlməzliyə, əbədiliyə yãksəldir..., bir nÞv mãqəddəs-

lik mahiyyətinə qald×r×r... 

Bu mənada, tarixin dərinliklərindən ãzã bəri Azərbaycan - tãrk 

xalq×n×n tarixində mãqəddəslik zirvəsinə yãksələ bilən sÞz 

sənətinin Þlməz sənətkarlar×, says×z - hesabs×z korifey şairləri 

olub. Belə dahi sÞz sənətkarlar×n×n, demək olar ki, bədii 

yarad×c×l×qlar×n×n bãtãn mərhələləri hər bir sÞzãn məna dəyərini, 

məna Ñalar×n×, məna tutumunu (əlbəttə, məcazi mənalar×n× da) 

“yãz ÞlÑãb, bir biÑmiş” və "zərgər dəqiqliyi" ilə mãqayisədən 

sonra yazd×ğ× bədii əsərin ãmumi məzmununa "bədii don" (bədii 

ifadə) geydirmiş və ağ kağ×za kÞÑãrmãşdãr... Şair cəmiyyətdə 

bədii dillə hans× mÞvzuda yaz×rsa yazs×n, fərqi yoxdur, "şairin Þzã 

də, bir nÞv, təsvir etdiyi hadisələrin əsas qəhrəman×n×n xarakterini 

yarad×r və yaşad×r..." 

Prof. M.Æobanov da yuxar×da qeyd olunanlar× nəzərə alaraq, 

Azərbaycan ədəbiyyat×n×n say×l×b - seÑilən yaz×Ñ×lar×n×n həyat və 

yarad×c×l×ğ×na nəzər salm×ş və beləliklə də, ədəbiyyatşãnasl×ğa 

meyl gÞstərmişdir. Şair xalq×n Þvlad×d×r, odur ki, o, xalq×n ruhu, 

Vətənin ruhu ilə yaşamal× və yaratmal×d×r. 

Professor M.Æobanovun Azərbaycan və gãrcã dillərində Ñap 

olunmuş ilk ədəbi almanaxlar× və onlarla ədəbi-tənqidi 

məqalələrindən hiss olunurdu ki, o gələcəkdə ədəbiyyatşãnas kimi 

yetişəcəkdir. Bu, belə də oldu. O, hələ 70-ci illərdən ədəbi tənqid 
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və ədəbi əlaqələrlə bağl× onlarla məqalə, 1977-ci ildə isə Bak×da 

"Sevirəm Gãrcãstan×" və 1978-ci ildə Tbilisidə "Dostluq 

nəğmələri" (gãrcã dilində) adl× ədəbi almanaxlar haz×rlay×b Ñap 

etdirmişdir. Onu da qeyd etmək laz×md×r ki, o, elə elmi tədqiqata 

başlad×ğ× ilk illərdən filologiyan×n, demək olar ki, əsas sahələri ilə 

təxminən bərabər şəkildə məşğul olmuşdur. Æãnki onun mãlahi-

zəsinə gÞrə ədəbi dili və onun qayda-qanunlar×n× dərindən - 

mãkəmməl bilməyənlərdən ədəbiyyatşãnas olmad×ğ× kimi, 

ədəbiyyat× və ədəbi-tənqidi, hətta, tarixi, mədəniyyəti və incəsə-

nəti dərindən bilməyənlərdən də professional dilÑi ola bilməz... 

Bir sÞzlə, hər bir dilÑi ədəbiyyatşãnas, hər bir ədəbiyyatşãnas isə 

dilÑi olmal×d×r. Æãnki filologiyan×n bu iki sahəsi bir-birini 

tamamlay×r... 

O, Azərbaycan filologiyas× ilə dərindən tan×ş olduqda gÞrãr ki, 

Azərbaycan ədəbiyyatşãnasl×ğ×na nisbətən Azərbaycan dilÑiliyin-

də tədqiq olunmam×ş, araşd×r×lmam×ş sahələr, boşluqlar daha Ñox-

dur. Məhz buna gÞrə də, o, Azərbaycan dilÑiliyindəki mÞvcud 

boşluqlar×n doldurulmas×n× Þn plana Ñəkməli oldu və bu sahədə 

bÞyãk uğurlar qazand×... Lakin ədəbi-tənqid və ədəbi əlaqələr 

problemlərini də unutmad×... Bu sahə ilə bağl× dÞvri mətbuat 

orqanlar×nda yãzə yax×n ədəbi-tənqidi məqalələr, bir s×ra şairlərin 

kitablar×na geniş Þn sÞzləri yazm×ş və nəşr etdirmişdir. "Ədəbi 

dãşãncələr" adl× iri həcmli bir kitab× isə Ñapa haz×rlanm×şd×r. O, 

ədəbiyyatşãnasl×ğa dair Azərbaycan, rus, gãrcã və erməni dillə-

rində 100-ə qədər ədəbi-tənqidi məqalələr və rəylər yaz×b Ñap 

etdirmişdir. HəmÑinin, "Sevirəm Gãrcãstan×" /Bak×, 1977/ və 

"Dostluq nəğmələri" /gãrcã dilində, Tiflis, 1978/ adl× almanaxlar 

haz×rlay×b Ñap etdirmişdir. Birinci kitabda Azərbaycan şairlərinin 

Gãrcãstan və gãrcã xalq× haqq×nda XII əsrdən ãzã bəri klassik 

şairlərimizin sÞylədiyi səmimi hiss və duyğular×; ikinci 

almanaxda isə mãasir Azərbaycan şairlərinin Gãrcãstanla bağl× 

deyilm×ş poetik nãmunələri toplanm×şd×r. Elə ilk gãnlərdən bu 

almanaxlar×n hər ikisini geniş oxucu kãtləsi maraqla 

qarş×lam×şd×r. Almanaxlar haqq×nda Azərbaycan, Gãrcãstan və 
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Ermənistan×n mãxtəlif mətbuat orqanlar×nda azərbaycan, gãrcã, 

rus və erməni dillərində /kitablar×n şəkli də Ñap olunmaqla/ ondan 

Ñox rəy Ñap olunmuş, bãtãn rəylərdə mãəllifin, bu təşəbbãsã 

alq×şlanm×şd×r. 

Azərbaycan-gãrcã ədəbi əlaqələri sahəsində uzun illər 

yorulmadan, fasiləsiz araşd×rmalar aparan Prof. M.Æobanov bu 

sahədəki tədqiqat işlərinin əksəriyyətini toplay×b, 2008-ci ildə 

"Azərbaycan - gãrcã ədəbi əlaqələri" adl× sanball× bir "Məqalələr 

toplusu" Ñap etdirmişdir. Mãəllifin bu mÞvzunun araşd×r×lmas×n× 

daim diqqət mərkəzində saxlamas×, heÑ də, təsadãfi deyil. Æãnki 

tarixin lap dərinliklərindən ãzã bəri Azərbaycan tãrkləri ilə 

Gãrcãstan kartvelləri Gãney Qafqazda coğrafi bax×mdan, Ñox da 

bÞyãk olmayan bir ərazidə qonşu olmuşlar. Onlar Qafqaz×n 

baş×n×n ãstãnã qara duman bãrãdãkdə birləşmiş, Þz vətənlərinin 

azadl×ğ× və mãdafiəsi uğrunda əldə silah yadelli dãşmənlərə qarş× 

qanl× dÞyãşlərə girmişlər...Vətən torpaqlar×n×n baş×n×n ãstãndən 

duman Ñəkiləndə, parlaq Gãnəş şãalar× isti iş×q saÑanda onlar da 

Gãnəş şãalar× alt×nda birgə isinmiş və əsasən tarix boyu əmin - 

amanl×q və sãlh şəraitində yaşam×şlar... Bu da diqqətə layiqdir... 

Əlbəttə, bu qonşuluq mãnasibətləri hər iki xalq aras×nda dostluq 

əlaqələrinin yaranmas×na şərait yaratm×şd×r... 

Digər tərəfdən tarixin lap qədim dÞvrlərindən ãzã bəri Azər-

baycan tãrkləri Þz insani keyfiyyətlərinə - xalqlar aras×nda dostluq 

etmək, qonaqpərvərliyi, dostluğu, mehribanl×ğ×, qonşuluğu və 

səmimiliyi ilə fərqlənmişlər...Bãtãn bu mãnasibətlər qədim 

dÞvrdən ãzã bəri xalq×m×z×n folklorunda - şifahi xalq 

ədəbiyyat×n×n bir mãdrik kəlam×nda deyildiyi kimi "Qardaş, 

qardaş×nla gãclãsən !". HəmÑinin, Dãnya poeziyas×n×n nadir 

ustad× Nizami Gəncəvinin bir mãdrik kəlam×nda deyildiyi kimi, 

“Bir olsa yoldaş×n, dostun əməli, 

Daşdan su Ñ×xarar onlar×n əli”. 

Məhz, hələ, kÞrpəlikdən bu mãdrik kəlamlardan rişə alan, qi-

dalanan M.Æobanov həm valideynlərinin tərbiyəsi, həm də orta və 

ali məktəblərdə təhsil ald×ğ× illərdə gãclã olmaq ãÑãn dostluğun, 
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qardaşl×ğ×n, qonşuluğun, birliyin mahiyyəti və həyat tərzi iş×ğ×nda 

bÞyãmãş, boya - başa Ñatm×ş...və get - gedə dãşãncə tərzi, həyati 

mãşahidə qabiliyyəti, fikri, ideyas×, əqidəsi, amal×, bir sÞzlə, əqli 

inkişaf× və intellektual potensial× ona Azərbaycan və gãrcã 

xalqlar× aras×nda mehriban qonşuluq və dostluq ideyalar×n× 

araşd×rmağ× və yaymağ× diktə etmişdir... 

Burada yeri gəlmişkən bir epizodu qeyd etmək yerinə dãşərdi.                       

M.Æobanov Tiflis şəhərində DÞvlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix - 

filologiya fakãltəsinin Azərbaycan bÞlməsində təhsil ald×ğ× illərdə 

(1955 - 1960) hələ, II kurs tələbəsi olduğu dÞvrdə İnstitut ãzrə 

Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri dosent İmedadzenin (təəssãf ki, 

ad×n× unutmuşam) məsləhəti və rəhbərliyi ilə ona "Azərbaycan və 

gãrcã xalqlar×n×n tarixi dostluğu" mÞvzusunda elmi iş verilir. II 

kurs tələbəsi M.Æobanov elə həmin gãndən elmi rəhbərinin 

məsləhəti ilə həmin mÞvzunun araşd×r×lmas×na başlay×r... gãnlər, 

həftələr bir - bir arxada qal×r. Nəhayət, M.Æobanov beşinci ay×n 

ortalar×nda "Azərbaycan və gãrcã xalqlar×n×n tarixi dostluğu" 

mÞvzusunda yazd×ğ× elmi işi tamamlay×r. Elmi rəhbər dosent 

İmedadze II kurs tələbəsi M.Æobanovun tələbə elmi işini bəyənir 

və bu mÞvzunun İnstitut Tələbə Elmi Cəmiyyətinin Elmi 

Konfrans×n×n proqram×na sald×r×r... Nəhayət, gÞzlənilən gãn gəlib 

Ñat×r... mÞvzunun İnstitut Tələbə Elmi Cəmiyyətinin Elmi 

Konfrans×nda II kurs tələbəsi M.Æobanov" Azərbaycan və gãrcã 

xalqlar×n×n tarixi dostluğu" mÞvzusunda məruzə ilə Ñ×x×ş edir. 

Məruzə maraqla qarş×lan×r... M.Æobanovun elmi işi 12 nəfər 

həmkar× ilə birlikdə (hər fakãltədən bir nəfər) birinci yerə layiq 

gÞrãlãr... 

Beləcə də, prof. M.Æobanov tələbəlik illərindən bu gãnə qədər 

tarixən Azərbaycan və gãrcã xalqlar× aras×nda mÞvcud olmuş 

tarixi, ədəbi - mədəni və dil əlaqələrini araşd×rmaqdan, bir nÞv, 

zÞvq al×r. O, bu fəaliyyəti ilə fəxr edir... HeÑ təsadãfi deyil ki, 

başqa elmi araşd×r×c×lar da, xalq da M. Æobanovu "Xalqlar 

dostluğunun carÑ×s×" adland×r×rlar... 

"Xalq×n gÞzã tərəzidir" mãdrik kəlam×nda bÞyãk bir həqiqət 
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vard×r. Æãnki mãdrik xalq×m×z Þz işi və fəaliyyəti ilə bağl× olan 

hər bir dãşãncəni və ifadəni təkrar - təkrar yoxlay×b, sonra isə 

məntiqi nəticə Ñ×xar×r: "Yãz ÞlÑ, bir biÑ" mãdrik kəlam× buna 

əyani misald×r... Mədəd mãəllim elmi-pedaqoji fəaliyyəti boyu bu 

mãdrik kəlamlar ãstãndə kÞklənmiş və indi də gənclik və dostluq 

enerjisi ilə bu kÞkə sadiq qalm×ş, bu sadiqliklə elmi araşd×rmala-

r×nda yeni – yeni uğurlar qazanm×şd×r... onun bu uğurlar×n×n nəti-

cəsi olaraq, Azərbaycan-Gãrcã ədəbi əlaqələrinin inkişaf 

etdirilməsindəki fəaliyyətinə gÞrə, 30 aprel 2009 - cu ildə prof. 

Mədəd Æobanov "Azərbaycanda Gãrcã kitab× gãnləri"nin - 

"GUAM"×n "Xatirə diplomu" ilə təltif olunub. 

Yuxar×da qeyd olunan fikir və mãlahizələri prof. M. Æobano-

vun 2008 - ci ildə Bak×da nəşr olunan "Azərbaycan - gãrcã ədəbi 

əlaqələri" kitab× haqq×nda yaz×lan "Xalqlar dostluğunun carÑ×s×" 

("Azərbaycan ordusu" № 31 (1456), 30 may 2009 - cu il) və "Bir 

olsa yoldaş×n, dostun əməli..." ("Elm və Təhsil" № 07 (236), may 

2010 - cu il) adl× rəylər bir daha təsdiq edir... Odur ki, həmin 

məqalələrin bu kitabda verilməsini laz×m bildik:  

Prof. M.Æobanovu iki ixtisasl× həmkarlar×ndan, yəni vaxt× ilə 

Tarix - filologiya fakãltələrini bitirən həmkarlar×ndan fərqləndirən 

əsas cəhət odur ki, o, dÞvlət statusuna malik olan hər ãÑ ixtisas×, 

yəni Azərbaycan dili və ədəbiyyat və tarix fənləri ãzrə elmi - 

pedaqoji fəaliyyətini və elmi axtar×şlar×n× paralel olaraq davam 

etdirir. Onu da qeyd edək ki, Mədəd mãəllim elmin hans× sahəsin-

də araşd×rmalar aparmas×ndan as×l× olmayaraq, daim yeni, 

araşd×r×lmam×ş mÞvzular seÑir və həmin mÞvzular× mãasir elmin 

tələbi səviyyəsində yerinə yetirə bilir... Bir az mãbaliğə olmas×n, 

onun qələminin bãtãn məhsullar× başqas× tərəfindən redaktə 

etməyə ehtiyac duymur... 

Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edim ki, Prof. M.Æobanov Azər-

baycan və gãrcã xalqlar×n×n tarixi əlaqələri ilə paralel olaraq, 

Azərbaycan - gãrcã ədəbi əlaqələri sahəsində də geniş araşd×rma-

lar aparm×şd×r. Bu sahədə onun "Azərbaycan tarixən yadelli ordu-

lar×n mãharibələr  meydan× olub" (2002), "BorÑal× azərbaycanl×-
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lar× II Dãnya mãharibəsində" (2005), "Azərbaycanşãnasl×ğ×n 

əsaslar×" (2005), "Azərbaycan - gãrcã əlaqələrinin tarixi kÞkləri" 

(2010) kitablar×, bunlardan başqa, tarixi mÞvzularda yaz×lm×ş on-

larla məqalələri də Ñap olunmuşdur... 

Prof. M.Æobanov və Mãşfiq BorÑal×n×n "Azərbaycan - gãrcã 

əlaqələrinin tarixi kÞkləri" (2010) kitab×nda qarş×ya qoyulan və 

araşd×r×lmaya cəlb olunan problemlər tarixşãnasl×ğ×n mãasir   

səviyyəsinə uyğun araşd×r×lm×ş və təhlil edilmişdir...  

Prof. M.Æobanov – “Xalqlar dostluğunun carçısı”: 

     Êmummilli liderimiz Heydər Əliyevin təbirincə desək: 

“Gãrcãstan bizim ãÑãn yax×n qonşu və dost Þlkədir. Æox bÞyãk 

tarixi ənənələrimiz var”.  

Bu mənada, professor M.Æobanov və M.BorÑal×n×n 2010-cu 

ildə Ñap olunmuş “Azərbaycan-gãrcã əlaqələrinin tarixi kÞkləri” 

(Tarixi – kãtləvi oÑerklər) kitab×nda tarixi mərhələlər ãzrə hər iki 

xalq aras×ndak× tarixi əlaqələrin, demək olar ki, bãtãn parametrləri 

Þz geniş əksini tapm×şd×r: 

- Qafqaz×n bu tərəfinin ilkin yerli sakinləri Azərbaycan 

tãrkləri və gãrcãlər olub, 

- Bu xalqlar tarix boyu x×rda, q×sa mãddətli naraz×l×qlar× və 

savaşlar× nəzərə asmasaq, demək olar ki, mehriban qonşuluq və 

dostluq şəraitində yaşay×blar... 

- Yadellilərə qarş× birgə mãbarizə apar×blar: O cãmlədən, era-

m×z×n 65-ci ilində Roma sərkərdəsi Qney Pompeyə qarş×; 

- III-V əsrlərdə İran Sasanilərinə qarş× birgə mãbarizə apar×b-

lar. 

- VII-IX əsrlərdə Babəkin rəhbərliyi alt×nda Ərəb xilafətinə 

qarş× mãbarizə apar×blar. 

- XII əsrdə Azərbaycan və gãcã dostluğu mÞhkəmlənir. 

Qurucu David Tiflisdə mãsəlmanlar yaşayan məhəllədə donuz 

saxlamağ× qadağan edir. Hətta, Qurucu David Şirvanşahlarla 

qohumluq əlaqəsi yarad×r, q×z× Tamaran× Şirvanşah MənÑÞhrə ərə 

verir. 

- Dostluq əlaqələri şairlərin yarad×c×l×ğ×nda da Þzãnãn geniş 
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əksini tap×r: 

Xaqani Abxaz elində yaşay×r, gãrcã dilini Þyrənir, gãrcã q×-

z×n× sevir. Gãrcã q×zlar×n× «ağ ãzlã, tərsa gÞzəl» adland×r×l×r. Kãrã 

Ceyhun Ñay×na bənzədir, Tiflisin Səmərqəndi dalda qoyacağ×n× 

sÞyləyir. 

Nizami Tiflisi «cənnət bəzəkli gÞzəl torpaq, gãl bağ×» adlan-

d×r×r. 

- XVI əsrdə şah Teymuraz Nizaminin «Leyli və Məcnun» 

poemas×n× gãrcã dilinə Ñevirir. 

- XVI-XVII əsrlərdə «Koroğlu» dastan× yaran×r. Gãrcãoğlu 

Koroğlu Dəlilərindən biri olub. 

- Fədainin «Bəxtiyarnamə» əsəri XVII əsrin əvvəllərində 

gãrcã dilinə Ñevrilir. 

- Qubal× Fətəli xanla Kartl×-Kaxeti Ñar× II İrakli aras×nda 

dostluq əlaqəsi yaran×r. 

- XVIII əsrdə Azərbaycan×n gÞrkəmli şairi M.V.Vidadi            

II İraklinin saray×nda yaşay×r, II İraklin×n oğlu Levan×n Þlãmãnə 

şer həsr edir. 

- XVIII əsrin məşhur şairi, ictimai xadimi, diplomat× 

M.P.Vaqif tez-tez Tiflisə rəsmi-diplomatik gÞrãşlərə gəlir. 

«Tiflis» və «Gãrcã q×z×» adl× şerlərini yaz×r. 

2. XIX-XX əsrlərdə Tiflis Azərbaycan tãrklərinin mədəni 

mərkəzlərindən biri olur. 

- Azərbaycan×n gÞrkəmli ədiblərindən A.Bak×xanov, Mirzə 

Şəfi Vazeh, M.F.A.xundov, Ə.Haqverdiyev, Mirzə Cəlil, 

M.Ə.Sabir Tiflisdə yaşay×r və gãrcã yaz×Ñ×lar×ndan İ.ÆavÑavadze, 

A.Sereteli, Yakov Qoqebaşvili və başqalar× ilə dostluq edirlər. 

- XIX əsrin bÞyãk gãrcã yaz×Ñ×s× A.Sereteli M.F.Axundovun 

əsərlərini gãrcã dilinə Ñevirir. 

Yuxar×da qeyd olunan dostluq əlaqələri sonrak× dÞvrlərdə də 

inkişaf etdirilir. 

Prof. M.Æobanov bir filoloq alim kimi həm də ədəbiyyatşãnas-

l×q məsələləri ilə də daim maraqlanm×ş, ədəbi tənqid, ədəbi əlaqə-

lər və ədəbiyyatşãnasl×qla yax×ndan bağl× olan monoqrafiyalara, 



N i z a m i  C ə f ə r o v 
 

 50 

dərsliklərə və dərs vəsaitlərinə onlarla rəylər yaz×b Ñap 

etdirmişdir. Onun azərbaycanşãnasl×qla bağl× olan yaz×lan 

Azərbaycan, tãrk, rus, gãrcã, erməni və s. dillərdə Ñap edilmişdir. 

Prof. M.Æobanovun "Sovet Gãrcãstan×'', "Gãrcãstan", "Şərqin 

şəfəqi", "Ədəbiyyat və incəsənət", "Azərbaycan mãəllimi", 

"Azərbaycan bayrağ×", "Şərqin səsi", "Ziya", "Təhsil", "Sərbəst 

dãşãncə", "Yurddaş", "BorÑal×", "Beчерний Тбилиси", 

"Mолодйoжъ Гурузии", "Dalğalar qoynunda", "Azərbaycan 

ordusu", "Azərbaycan gəncləri", "İki sahil", "Vətən səsi", 

"Ayd×nl×q", "Futuroloq", "Azad Azərbaycan", "Elm və təhsil", 

"Saxalxo qanatleba" ("Xalq maarifi" gãrcã dilində), "Tbilisi" 

(gãrcã dilində), "Qamardjvebis droşa" - "Qələbə bayrağ×" (gãrcã 

və Azərbaycan dilində), "Literaturli Sakartvela" - "Ədəbi Gãrcãs-

tan" (gãrcã dilində), "Ленинское знамйа" (rus dilində), "Soveta-

kan Vraskan" - "Sovet Gãrcãstan×" (erməni dilində), "Trialeti", 

"NaxÑ×van", "Soplis sxovreba" ("Kənd həyat×" gãrcã dilində), 

"Coлдатская права", "За нашу Советскую Родину" və digər 

qəzetlərin səhifələrində 150-yə yax×n geniş məzmunlu və aktual 

məqalələri Ñap olunmuşdur. O cãmlədən, mãxtəlif bədii əsərlərin 

ədəbi təhlili ilə bağl× 56 ədəbi-tənqidi, xalqlar×n və ədəbiyyatlar×n 

qarş×l×qla mãnasibətilə bağl× 52, həmÑinin, ədəbiyyatşãnasl×q 

məsələlərinə dair Ñap olunmuş monoqrafiyalar, dərsliklər və dərs 

vəsaitləri və s. haqq×nda 36 rəy yaz×b yuxar×da adlar× qeyd olunan 

qəzetlərin səhifələrində Ñap etdirmişdir. 

Prof. M.Æobanov Azərbaycan ədəbiyyat×n×n klassikləri və 

mãasir yaz×Ñ×lar×n bədii yarad×cl×ğ× ilə əlaqədar olaraq, onlarla 

yaz×Ñ×n×n əsərlərinə nəzər salm×ş və onlar barədə Þz sÞzãnã və 

mãlahizələrini sÞyləmişdir. Onun araşd×rmalar×nda klassikləri-

mizdən Nizami, Nəsimi, Fãzuli, M.P.Vaqif, M.F.Axundov, 

A.Bak×xanov, A.Səhhət, Ə.Haqverdiyev, S.Vurğun, Xəlil Rza, 

Ramiz Duyğun, ZÞhrab Tahir, Zəlimxan Yaqub, Tahir Hãseynov, 

Vəli Əliyev, Əlxan Dãşgãn, Al×xan Binnətoğlu, R.Abdullayev, 

Pənah GÞyÑə, Eldar Təbib, Zəminə X×nal×, Əlləz Novruz, Ağbaba 

Azəri və başqalar×n×n əsərləri haqq×nda ədəbiyyatşãnas-tənqidÑi 
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qeydləri etmiş, Þz fikir və mãlahizələrini sÞyləmişdir. 

GÞrãndãyã kimi, art×q, XX əsrin 80-ci illərində M.N.Æobanov 

ədəbiyyatşãnas-tənqidÑi kimi Þz sÞzãnã deyirdi. Onun 

ədəbi-tənqidi yarad×c×l×ğ× Yaz×Ñ×lar Birliyinə ãzv qəbul olunmas× 

ãÑãn bãtãn tələblərə cavab verirdi. M.N.Æobanovun bu sahədəki 

fəaliyyətini nəzərə alaraq, onun Gãrcãstan Yaz×Ñ×lar Birliyinə ãzv 

qəbul olunmas× ãÑãn o dÞvrdə Azərbaycan Yaz×Ñ×lar Birliyinin 

ãzvã, xalq şairi-alim, filologiya elmləri doktoru, professor Xəlil 

Rza Ulutãrk; Azərbaycan Yaz×Ñ×lar Birliyinin ãzvã, 

yaz×Ñ×-jurnalist-alim, filologiya elmləri doktoru, professor Qulu 

Xəlilov; Azərbaycan Yaz×Ñ×lar Birliyinin ãzvã, ədəbiyyatşãnas-

-alim, filologiya elmləri doktoru, professor Pənah Xəlilov zəma-

nət vermişlər. Lakin Gãrcãstan Yaz×Ñ×lar Birliyində 

M.N.Æobanovun sənədlərini bãrokratcas×na illərlə qovluqlarda 

saxlad×lar, hər dəfə bir bəhanə ilə ili-ilə qatd×lar, ax×rda isə onun 

Yaz×Ñ×lar Birliyinin ãzvlãyãnə qəbul olunmas×na imkan vermədi-

lər... Məqsəd ayd×n idi. Onlar Gãrcãstanda ziyal×lar×n 

toplanmas×n× və bir mərkəzdə fəaliyyət gÞstərməsini istəmirdilər... 

Yuxar×da qeyd olunduğu kimi, o əvvəllər ədəbi-tənqid və 

ədəbi əlaqələrlə bağl× olan kãlli miqdarda məqalələr və mãxtəlif 

bədii və elmi əsərlər haqq×nda rəylər yazd×ğ× halda, son illərdə, 

art×q, ayr×-ayr× şairlərin yarad×c×l×ğ×n× araşd×rmaqla da məşğul 

olmuş və bu sahədə mãəyyən dərəcədə uğurlar qazanm×şd×r. 

Onun şair Ramiz Abdullayevin 50 illik yubileyi ilə əlaqədar 

olaraq yazd×ğ× "Nəğməkar Ģair" (Bak×, "BorÑal×" NPM, 2003) və 

ədəbiyyat×m×zda "DÞyãşən şair" kimi tan×nm×ş şair Ramiz 

Duyğun (Məlikov) poeziyas× haqq×nda yazd×ğ× "DöyüĢən 

Ģair-vətəndaĢ Ramiz Duyğun" (Bak×, H.Əliyev ad×na AAHM, 

2005) monoqrafiyalar× təqdirə layiqdir. 

Prof. M.Æobanov qeyd etdiyi kimi, "şairin zəngin poeziyas×na 

dərindən nəzər sald×qda ayd×n olur ki, Ramiz Duyğun təxminən 

yar×m əsrə yax×n bir mãddət ərzində poetik yarad×c×l×qla məşğul 

olmuş və bu sahədə bÞyãk uğurlar qazanm×ş, gÞzə Ñarpacaq dərə-

cədə yadda qalan əbədiyaşar bədii sənət nãmunələri yaratm×ş, 
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gÞrkəmli alim, tərcãməÑi və Xalq şairi Xəlil Rza Ulu-tãrk 

demişkən, o, "poeziya meydan×nda... kÞhlən səyirdən, sənət 

kãlãngãnã qayalarda itiləyən...", qələmini sãngãyə Ñevirib, 

yorulmadan mãbarizə aparan cəsur, cəsarətli, qəhrəman, 

vətənpərvər bir şair vətəndaşd×r. Onun poeziyas×n×n hər bir 

misras×nda da, beytində də, bəndində də, ãmumilikdə ayr×-ayr× 

şeirlərində də yeni bir ifadə, yeni bir sÞz, yeni bir fikir və dãşãncə 

hÞkm sãrãr”. 

Ramiz Duyğunun poeziyas× ilə yax×ndan tan×şl×qdan sonra 

istər-istəməz oxucu belə qənaətə gəlir ki, o, elə fitrən şair olub, 

anadan şair doğulub, ikinci tərəfdən şairin qidaland×ğ× mənbələr 

Þz əhatə dairəsinə gÞrə Ñox zəngin və tãkənməz bir xəzinədir, sÞz 

xəzinəsi, sənət xəzinəsidir... Bir sÞzlə, Vətən və Xalq onun 

poeziyas×n×n həyat devizi olmuşdur." Bu bax×mdan, prof. 

M.Æobanovun dÞyãşkən şairimiz-polkovnik Ramiz Duyğunun 

poeziyas×na nəzər salmas× və onun barədə kiÑik bir monoqrafiya 

yazmas× da təqdirə layiqdir... 

Şair Ramiz Abdullayevin ilk şerləri XX əsrin 90-c× illərinin 

əvvələrində mətbuatda iş×q ãzã gÞrmãş, radio və televiziyan×n 

mãxtəlif proqramlar×nda efirdə səslənmişdir. Gələcəyə ãmidlə 

baxan və oxucular×na sənət yollar×nda ãmidlər verən şairin 

"Azərbaycan gəncləri", "Təhsil", "Şərqin səsi", "Ziya", "Elm və 

təhsil", "Azad Azərbaycan", "V×şka" qəzetlərinin, "Kirpi" jurnal×-

n×n və "Add×mlar" poeziya toplular×nda (Bak×, 1996, 1997) nəşr 

olunmuşdur. Bu da, elə ilk şerlərdən şairin get-gedə ədəbiyyat 

aləmində tan×nmas×na səbəb olmuşdur. Sonralar isə, şairin "Necə 

unudum səni",(1996),"Sevgi duyğular×" (1997), "Sevgi dolu gecə-

lər"(2000), "Olacağa Ñarə yoxdur" (2002) və "Vətən 

torpağ×"(2002) adl× kitablar× nəfis şəkildə Ñap olunmuş və həmin 

kitablar oxucular tərəfindən rəğbətlə qarş×lanm×şd×r. HəmÑinin, 

şairin onlarla şerlərinə musiqi bəstələnmişdir. O, poeziya 

aləmindəki uğurlar×na gÞrə, son illərdə "Abdulla Şaiq", "Vətən", 

"Vətən Þvlad×", "Q×z×l Qələm" və "Q×z×l AÑar" kimi bir s×ra 

mãkafatlara layiq gÞrãlmãşdãr... O, Azərbaycan Yaz×Ñ×lar 
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Birliyinin və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin ãzvãdãr. 

Prof. M.Æobanov "Nəğməkar şair" monoqrafiyas×nda şairin 

poetik yarad×c×l×ğ× ãÑãn səciyyəvi olan Þz bədii poetik modelini 

yaratmas×, mãasir dÞvrãn, mãasir həyat×m×z×n tələblərini nəzərə 

alaraq, gənclərimizi və bãtÞvlãkdə, xalq×m×z× azğ×n dãşmənlərin 

tapdağ×ndan azad etmək uğrunda birliyə və dÞyãş səngərlərinə 

səsləməsi, onun vətənpərvərlik və xəlqilik ruhunda şerlər yazmağ× 

daim diqqət mərkəzində saxlay×r... Monoqrafiyada, demək olar ki, 

onun poetik yarad×c×l×ğ× geniş və hərtərəfli şərh olunmuşdur.  

Şairin poetik və dramaturgiya yarad×c×l×ğ× ayr×ca təhlil 

olunmuş, onlar×n ãmumi mãndəricəsində və məzmununda 

"Vətən, Xalq" anlay×şlar× hər şeydən yãksəkdə durur. Bu sahədə 

şairin "Vətən torpağ×", "Sən ey Vətən", "Vətəni dãşməndən azad 

edək biz!", "O tay, bu tayda", "Azad edəcəyəm səni, Qarabağ", 

"Vətən", "Əsgər qardaş×m" və s. şerlərini qeyd etmək olar... 

Ədəbiyyatşãnasl×q sahəsində araşd×rmalar×n× davam etdirən 

professor M.Æobanov bu sahəyə dair mãxtəlif illərdə yazd×ğ× 

materiallar× toplay×b, «Ədəbi dãşãncələr» ad× ilə iri həcmli iki 

cilddə nəşrə haz×rlam×şd×r. Art×q, «Əbədi dãşãncələr» kitab×n×n 

birinci cildi (428 səhifə) 2011-ci ildə Ñap edilib, tələbkar 

oxucular×n Þhdəsinə verilmişdir. Elmin mãasir tələbləri səviyyə-

sində yaz×lm×ş bu kitab ãÑ bÞlmədən ibarətdir. 

«Əbədi dãşãncələr»in birinci bÞlməsində Dãnya şÞhrətli 

Azərbaycan şairlərinin əbədiyaşar poeziyas×n×n bəşəri əhəmiyyə-

tindən və bədii incəliklərindən geniş şəkildə dan×ş×lm×şd×r. Bu bÞl-

mədə «poeziyam×z×n nadir ustad×» (Nizami-850), «Nəsimi və 

folklor» (Nəsimi-600), «Qabilin eyniadl× poemas×», «Vətənpər-

vərlik ideyalar×n×n tərənnãmÑãsã» (Abbas Səhət), «Mirzə Fətəli» 

(Ş.Mehdiyev), «Krasnodon qartallar×» (Xəlil Rza), «Yurdsevər 

yaz×Ñ×» (Tahir Hãseynov), «Xalq×n sevimli şairi», «Sevgi yağ×ş×na 

tutacağam dãnyan×», «Ədəbi-bədii məclislərin bər-bəzəyi» 

(Zəlimxan Yaqub), «Vətənə «Oğul» gərəkdir» (Aqşin Babayev), 

«DÞyãşən şair - Vətəndaş» (Ramiz duyğun), «SÞhrab Tahir - 

Azərazər» və s. məqalələr toplan×şd×r. 
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Kitab×n «Bədii dil məsələləri» adlanan ikinci bÞlməsində 

«Əbədi dilimiz xalq×m×z×n milli sərvətidir», «Klassik ədəbi 

dilimizin bayraqdar×», «Nəriman Nərimanov və Ana dili», 

«S.Vurğun və Ana dili», «Zakir poeziyas×n×n dil xãsusiyyətləri», 

«C.Cabbarl×n×n əsərlərinin bədii dil xãsusiyyətləri», «Tãrk ədəbi 

dillərinin birliyinə doğru» məqalələr və həmÑinin, professor Niza-

mi Cəfərovun «Azərbaycanşãnasl×ğ×n əsaslar×», «Qədim tãrk 

ədəbiyyat×», «Genezisdən tipologiyaya» kitablar× haqq×nda rəylər; 

professor Aidə xan×m İmanquliyevan×n, professor Z.Budaqovan×n 

professor A.Qurbanovun, professor Q.Kaz×movun elmi-pedaqoji 

yarad×c×l×qlar× haqq×nda mãlahizələr toplanm×şd×r. 

Kitab×n «Folklor - xalq yarad×c×l×ğ× haqq×nda» adlanan ãÑãncã 

bÞlməsində «Bir el deyiminin aÑ×m×», «Atalar sÞzãnãn   tərbiyə-

vi əhəmiyyəti»,  «Koroğlunun yeni qolu», «BorÑal× rəvayətləri», 

«BorÑal× əhvalatlar×», «E1 şairlərinin yarad×c×l×ğ×ndan», «Tellay× 

Ñal, a Paşa daya» və s. məsələlərin araşd×r×lmas× Þz əksini tapm×ş-

d×r. 

Burada yeri gəlmişkən, onu da qeyd edim ki, prof. M.Æobanov 

dilÑilikdə və ãmumən tãrkologiyada olduğu kimi, ədəbiyyatşã-

nasl×q sahəsində də araşd×r×lmam×ş mÞvzular× Ñox məharətlə seÑir. 

Bu bax×mdan, onun elmi araşd×rmalar bazas× heÑ vaxt kasadl×q 

keÑirmir. Ədəbiyyatşãnas alimizə bu sahə də yeni-yeni 

nailiyyətlər arzulay×r×q. 

9. Prof. M.N.Æobanov və hərbi humanitar elmlər. 
Onu elmi ictimaiyyət bir filoloq alim-dilÑi, xãsusilə 

dialektoloq, onomatoloq, dilÑi-metodist, bilinqvist, leksikoqraf, 

tənqidÑi kimi tan×y×r. Son illərdə isə gÞzlənilmədən tarixÑi, həm 

də hərb tarixÑisi kimi (o, AAHDM-də kafedra mãdrã idi) elmi 

tədqiqatlar aparm×ş, dalbadal mãxtəlif elmi araşd×rmalar, kitablar 

nəşr etdirmişdir. Bu, bir təsadãf deyil, onun elmi əsas× vard×r. O, 

filologiyaya bir dialektoloq kimi gəlsə də, elmi mãhitdə o, həm də 

onomatoloq, dilÑi-metodist, bilinqvist, leksikoqraf kimi 

pãxtələşmiş, lakin ədəbi tənqidi də unutmam×şd×r. O, Ñal×şm×şd×r 

ki, elmi mãhitdə,  elmi ictimaiyyət aras×nda Þz sÞzãnã, Þz fikrini, 
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Þz mãlahizəsini sÞyləyə bilsin. Onu da qeyd edim ki, o, elmi 

tədqiqatlar apar×lmas×nda da, onlar×n nəşr olunmas× sahəsində də 

həmişə prinsipial mÞvqedə dayanm×şd×r. Bəzən olub ki, 

redaktorlar tərəfindən dÞvri mətbuat orqanlar×nda, elmi jurnal və 

məcmuələrdə onun məqalələrindən Ñox cãzi, x×rda dəyişikliklər 

və ya ixtisarlar etmək istəyiblər. O, belə hallara yol verməmiş, Þz 

elmi mãlahizəsinin, ãslubunun saxlanmas×n× və olduğu kimi Ñap 

olunmas×n× təkid etmişdir. Bəzən də olub ki, redaktorlarla 

raz×laşmay×b elmi məqalələrini, hətta, kitab×n× nəşriyyat×n 

plan×ndan Ñ×xarm×şd×r. Həmin məqalələri və kitab× sonralar 

olduğu kimi Ñap etdirmişdir. Æãnki elmi araşd×rmalarda hər bir 

tədqiqatÑ× Þz sÞzã, Þz səsi və Þz nəfəsi ilə fərqlənməli və Þzãnə 

mãəyyən bir c×ğ×r aÑmağ× bacarmal×d×r. Elmə gəldiyi ilk 

gãnlərdən onun devizi belə olub, indi də belə qal×r. Mənə belə 

gəlir ki, onun elmdə uğurlar qazanmağ×n×n əsas səbəblərindən 

biri, bəlkə də, başl×cas× bu olub... 

O, son illərdə tarix, həm də hərb tarixinin araşd×r×lmas× ilə 

məşğul olur. Bunu da təbii hesab etmək olar: 

Birincisi, o, Pedaqoji İnstitutun tarix-filologiya fakãltəsini 

bitirmişdir. Deməli, dilÑilik və ədəbiyyatşãnasl×q kimi, tarix də 

onun doğma ixtisas×d×r. 

İkincisi, hər bir xalq×n qədim tarixi olduğu kimi, həmin xalq×n 

yaratd×ğ× elmin də Þzãnəməxsus təşəkkãl tarixi vard×r. Deməli, 

xalq×n tarixi ilə elmin tarixi q×r×lmaz tellərlə bir-birinə bağl×d×r. 

Məhz bu bağl×l×ğa gÞrə, onun bãtãn tədqiqatlar×nda tarixilik 

prinsipi bu və ya digər səviyyədə Þz əksini tapm×şd×r. 

ÊÑãncãsã, hər bir ziyal× Vətəninin, Xalq×n×n tarixini, 

mədəniyyətini, incəsənətini, etik normalar×n×, dãnyagÞrãşãnã, 

məişətini, tarixi məşğuliyyətini, sosial həyat×n× və s. dərindən 

bilməlidir. Onun başqa tədqiqatlar×nda olduğu kimi, "BorÑal× 

toponimləri" (tədqiqatÑ× filoloq-jurnalist M.Æobanl× ilə mãştərək, 

1996) monoqrafiyas×nda da yuxar×da qeyd olunan səviyyələr Þz 

geniş əksini tapm×şd×r. 

DÞrdãncãsã, həm də onun baza təhsili tarix olduğu ãÑãn daim 
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xalq×m×z×n tarixi, xãsusilə onun hərb tarixi barədə dãşãnmãşdãr. 

Bu da təsadãfi deyil. Æãnki bəşəriyyət tarixirində ilk dÞvlətÑilik 

ənənələrinin də, nizami ordunun yarad×lmas× da qədim 

zamanlardan tãrk xalqlar×n×n - ulu babalar×m×z×n ad× ilə bağl× ol-

muşdur. Elə bu dãsãncələr də onu, gec də olsa, tariximizin - hərb 

tariximizin araşd×r×lmas×na gətirib Ñ×xarm×şd×r. Əlbəttə, onun 

tarixə dərindən maraq gÞstərməyinin bir səbəbi də tariximizin və 

mədəniyyətimizin əvəzsiz şah əsəri olan "Kitabi-Dədə Qorqud" 

dastanlar× ãzərində apard×ğ× araşd×rmalar olmuşdur. Odur ki, o, 

1998-ci ildə "Dədə Qorqud dãnyas×na səyahətdən parÑalar" 

(tədqiqatÑ× filoloq-jurnalist M.Æobanl× ilə mãştərək), "Qəhrə-

manl×q dastan×" - Dədə Qorqud-1300" (tədqiqatÑ× filoloq-jurnalist 

M.Æobanl× ilə mãştərək, Bak×, 2000) adl× monoqrafiyalar×n× Ñap 

etdirmişdir. Həmin monoqrafiyalarda qədim hərb tariximizlə bağl× 

"Qal×n Oğuz eli və hərb sənəti", "Qal×n Oğuz igidləri və onlar×n 

dÞyãş taktikas×", "Qal×n Oğuz eli və marşlar", "Qal×n Oğuz eli və 

xəfiyyəÑilik təcrãbəsi" və s. problemlər geniş şərh olunmuşdur. 

Beşincisi, o, ali məktəbi bitirdikdən sonra həqiqi hərbi 

xidmətdə olduğu zaman ilk zabit rãtbəsi verən q×samãddətli kurs 

bitirmişdir. Hərbi xidmətdən tərxis olunduqdan sonra da ãÑ ildə 

bir dəfə zabitlərin komandir haz×rl×ğ× toplan×ş×nda olmuş və 

beləliklə də, hərbi rãtbəsi kapitan rãtbəsinə qədər yãksəlmişdir. 

GÞrãnãr, onun zabit olmağ× da hərb tarixini tədqiq etməyinə 

mãəyyən dərəcədə təsir etmişdir. 

Digər tərəfdən isə, 1996-c× ildən Azərbaycan Ali Hərbi 

DənizÑilik Məktəbində "Dillər" kafedras×n×n mãdiri vəzifəsində 

işləməsi də onun hərb tar×xinin tədqiqinə istiqamətlənməyinə təsir 

gÞstərmişdir. Æãnki hərbi tədris mãəssisələrində təlim və 

tərbiyənin Þzãlã bilavasitə hərbi vətənpərvərlik və hərb tarixi 

əsas×nda qurulur. Məhz bunlar× nəzərə alaraq, AAHDM-i 

haqq×nda 1997-ci ildə "Sərkərdəlik məktəbi", (həmmãəllif), 

1999-cu ildə isə "Bak× Ali Hərbi DənizÑilik Məktəbi-60" 

(həmmmãəllif), "Hərbi dənizÑilik terminologiyas× və qarş×da 

duran vəzifələr" (Bak×, 2000), daha sonra isə "BorÑal× 
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ensiklopediyas×" - III (BorÑal× ulduzlar×-hərbÑilər: polislər, ədliyyə 

mãşavirləri, Bak×, 2001) adl× monoqrafiyalar haz×rlay×b Ñap 

etdirmişdir. Bundan başqa, hərbi təhsillə bağl× olan "Hərbi etika", 

"Hərbi estetika", "Hərbi pedaqogika" fənlərindən proqramlar 

haz×rlam×ş, "Hərbi sosiologiya" proqram×n× redaktə etmiş, həmÑi-

nin, I dərəcəli kapitan, tarix elmləri namizədi N.A.Əliyevin "Zabit 

əqidəsi" /1997/, "Mərd və mətanətli vitse-admiral" /1999/. 

"Azərbaycanda dənizÑiliyin inkişaf×na dair", P.Q.Darabadi, 

N.A.Əliyevin "Xəzər bÞlgəsində geosiyas× rəqabət və Azərbay-

can" (Bak×, 2001). P.Q.Darabadi, N.A.Əliyevin “Геополити-

ческое соперничество в Каспийском регионе и Азербайджан” 

(Бакy, 2001), Bak× Ali Hərbi DənizÑilik Məktəbinin "Elmi 

əsərləri"n (Bak×, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) elmi redaktoru 

olmuş, hərbi mÞvzuda yaz×lm×ş bir Ñox proqram, məqalə və kitab-

lar× da redaktə etmişdir. İndi də hərb tarixi ilə bağl× araşd×rmalar×-

n× davam etdir×r... O, 2002-ci ilin mart ay×nda Azərbaycan Ali 

Hərbi DənizÑilik Məktəbində Xəzər problemlərinə həsr olunmuş 

Elmi-nəzəri konfransda "Azərbaycan tarixən yadelli ordular×n 

dÞyãş meydan× olub" və "BorÑal× azərbaycanl×lar× İkinci Dãnya 

Mãharibəsinin cəbhələrində" (Bak×, 2005) mÞvzular×nda hərb 

tarixi aspektində zəngin tarixli faktlarla əsasland×r×lm×ş maraql× 

məruzələr etmiş və həmin mÞvzuda geniş səpgili hərb tarixi 

ãzərində hərtərəfli araşd×rmalar apar×r. Yax×n vaxtlarda isə, həmin 

monoqrafiya da iş×q ãzã gÞrəcəkdir. Êmidvar×q ki, bu monoqrafi-

ya gənclərimizin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmas×n-

da bÞyãk əhəmiyyəti olacaqd×r. 

HəmÑinin, alimin tarixi səpkidə yazd×ğ× "Azərbaycanşãnasl×ğ×n 

atributlar×" (Bak×, 2003) kitabÑas×, "Azərbaycanl×lar II Dãnya 

mãharibəsində", "BÞyãk Vətən Mãharibəsində azərbaycanl×lar×n 

iştirak×" (2003), "Haylar"×n Azərbaycana qarş× ərazi iddialar× və 

Azərbaycan tãrklərini soyqr×m×na məruz qoymalar×" mÞvzular×n-

da Elmi konfranslardak× məruzələri Ñap olunub mãasir tarixşãnas-

l×ğ×n tələbləri səviyyəsində apar×lm×ş araşd×rmalar kimi qiymət-

ləndirilmişdir. 
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Prof. M, Æobanovun Hərbi Humanitar elm sahəsindəki 

elmi-pedaqoji fəaliyyəti haqq×nda polkovnik, tarix elmləri 

doktoru, dosent, Azərbaycan Ali Hərbi DənizÑilik Məktəbinin 

rəisi N. Əliyev “Tan×nm×ş alim və əməkdar təhsil işÑisi” (Bak×, 

2007, 54 s.) adl× xãsusi kitab×nda yazm×şd×r: 

       “ Professor Mədəd Æobanov Azərbaycan Ali Hərbi 

DənizÑilik Məktəbində işlədiyi mãddətdə Þzãnã həm nãmunəvi 

vətəndaş, həm elm-təhsil işÑisi, həm geniş erudisiyal× və 

diapazonlu alim-ziyal×, həm də yorulmaz və usanmaz elm 

araşd×r×c×s× kimi gÞstərmişdir. Onun xarakterində ãmumi insani 

keyfiyyətlər, yãksək mənəviyyat, Vətənə, elə-obaya, xalq×m×z×n 

tarixi keÑmişinə və mãasir durumuna vurğunluq, hər bir  

sÞzãnãn  arxas×nda gizlənən dəqiqlik, inaml×q və əqidəlik, sÞzã 

bãtÞvlãk, xeyirxahl×q kimi insani keyfiyyətlər birləşdirilmişdir... 

Bu da, heÑ şãbhəsiz ki, professor  M. Æobanovun istər 

həmkarlar× – alimlər və ziyal×lar, istər məktəbimizin kollektivi  

professor – mãəllim və zabit və kursantlar aras×nda bÞyãk nãfuz 

qazanmas×na və hər yerdə hÞrmətlə qarş×lanmas×na səbəb olmuş-

dur. Odur ki, professor M. Æobanovun ãmumi fəaliyyətini y×ğcam 

və lakonik halda qiymətləndirmək Ñox Ñətindir. Onun elmi 

axtar×şlar “bazar×” Ñox geniş və Ñox sahəlidir. Odur ki, onun elmi 

axtar×şlar “bazar×” heÑ vaxt kasadl×q keÑirməyibdir... 

Lakin mən burada professor M. Æobanovun hərbi 

humanitar elm sahəsindəki fəaliyyəti barədə y×ğcam halda dan×ş-

mağ× planlaşd×rm×şd×m... Hərbi Humanitar elm sahəsində də geniş 

miqyasl× elmi və elmi metodik araĢdırmalarla məĢğul 

olmuĢdur... onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Müdafiə 

Nazirliyinin tabeliyində olan tədris müəssisələrində və Elmi 

Mərkəzdə Hərbi Humanitar elm sahəsinin əsası və özülü 

professor M. Æobanov tərəfindən qoyulmuĢdur. Hərbi 

Humanitar elm və elmi – metodik sahə ilə bilavasitə bağlı olan 

ilk tədris proqramlarının, dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin, 

metodik göstəricilərin və tövsiyələrin müəllifi də professor M. 

Æobanov olmuĢdur. Bir sözlə, Azərbaycan Respublikası 
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Silahlı Qüvvələrinin tədris müəssisələri üçün zəruri olan 

Hərbi Humanitar elm  və elmi-metodik sahənin yaradılması 

iĢində professor M. Æobanovun geniĢ miqyaslı fəaliyyətinin 

xüsusi əhəmiyyəti olmuĢdur, desək, heç də səhv etmərik” (səh. 

3-4)  

Yuxar×da qeyd olunanlar× nəzərə alaraq, bunu da qeyd 

etmək yerinə dãşər ki, Hərbi Humanitar elm sahəsinin 

yarad×lmas×nda professor M. Æobanovun bÞyãk əməyi olmuşdur. 

O, Azərbaycan Ali Hərbi DənizÑilik Məktəbində işlədiyi illərdə 

(sentyabr 1996 –sentyabr 2010-cu illər) Hərbi Humanitar elm 

yÞnãmlã, o cãmlədən, dərslik, dərs vəsaiti, metodik tÞvsiyələr və 

metodik gÞstərişlərdən ibarət 34 kitab, mãxtəlif fənlər ãzrə 16 

tədris proqram×, 72 elm məqalə haz×rlay×b Ñap etmiş, 21 kitab×n 

redaktoru, rəyÑisi və tərcãməÑisi olmuş, 29 dəfə mãxtəlif mÞvzu-

larda Ali məktəbləraras×  və Hərbi Muzeydə Elmi – nəzəri və El-

mi – praktik Konfranslarda Hərbi Humanitar elmin mãasir və ak-

tual problemlərinə dair maraql× məruzələrlə Ñ×x×ş etmişdir. 

Yuxar×da qeyd olunanlardan başqa professor M. Æobanov 

Hərbi Humanitar elmin ayr×-ayr× sahələrində dair mãxtəlif  

dərslik və dərs vəsaitləri də yaz×b Ñap etdirmişdir. Onlardan 

“Mãəllim – zabitin mãstəqil olaraq təhsiliniart×rma problemləri” 

(Bak×, 2005, 88 s.), “ Zabit etikas×n×n əsaslar×” ( həmmãəllif, Bak×, 

2007, 116 s.), “Mãəllim – zabitin pedaqoji ustal×ğ×n×n 

art×r×lmas×n×n əsaslar×”, I ( həmmãəllif, Bak×, 2008, 154 s.), 

“Mãəllim – zabitin pedaqoji ustal×ğ×n×n art×r×lmas×n×n əsaslar×” II 

(Bak×, 2008, 100 s.) və s. qeyd etmək olar... 

      Prof. M.N.Æobanov, həmÑinin "Azərbaycan×n hərb tarixi", 

"Azərbaycan hərbi dənizÑilik tarixi" proqramlar×n×n da tərtibÑisi 

olmuş, bu proqramlar ãzrə bir neÑə məqalə Ñap etdirmiş və dərs 

vəsaiti haz×rlam×şd×r. 

10. M.N.Æobanov - publisist. M.Æobanovun publisistik 

fəaliyyəti hələ aşağ× mətbuat orqanlar×nda-orta məktəbin "ƏlaÑ×", 

TDPİ-nin "Gənc mãəllim" adl× divar qəzetlərinə məqalələr 

yazmaqla və həmin qəzetlərin redaksiya heyətlərində iştirak etdiyi 
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gãnlərdən başlam×şd×r. İlk mətbuu məqalələri 1957-ci ildə "Şərqin 

Şəfəqi" /Tbilisi/, "Qələbə bayrağ×" /Bolnisi/ və "Azərbaycan 

gəncləri" /Bak×/ qəzetlərində Ñap olunmuşdur. Elə həmin dÞvrdən 

M.Æobanov bir mãxbir kimi mãxtəlif qəzetlərdə yaz×lar×n× Ñap 

etdirir və yaz×lar×-oÑerk və reportajlar× tez-tez radio vasitəsilə 

efirdə səslənirdi. Onun yaz×lar× Azərbaycan, gãrcã, rus və erməni 

dilli mətbuat orqanlar×nda Ñap olunurdu...  

"Peдаксийа газеты "Sovet Gãrcãstan×"  

/Opган ЦК КП Грузии и Советов депутатов 

трудяшихся Грузинской ССР/. 

Предявитель сего тов. Чобанов М.Н. является нешт. 

Корреспондентом.  

Действительно по 31 декабря 1969 г.  

Редактор: М.Мурадов. İ.M.   

M.Æobanovun publisistik fəaliyyəti də Ñox zəngin və səmərəli 

olmuşdur. Onun publisistik yaz×lar× "Şərqin Şəfəqi", "Sovet 

Gãrcãstan×", "Gãrcãstan", "Qələbə bayrağ×", "Bolnisi", "Trialeti",  

"Azərbaycan gəncləri", "Azərbaycan mãəllimi","Ədəbiyyat və in-

cəsənət", "Azərbaycan", "Azad Azərbaycan", "Ayd×nl×q", "Ziya", 

"İki sahil", "Vətən səsi", "Şərqin səsi", "Dalğalar qoynunda", 

"Sərbəst dãşãncə", "Yurddaş", "BorÑal×", "Təhsil"; "Mолодежь 

Грузии", "Вечерний Тбилиси", "Coветский педагог", 

"Ленинское знамя", "Coлдатская правда", "За нашу родину", 

"Saxalxo qanatleba" /gãrcã dilində, "Xalq maarifi", "Soplis 

sxovreba" /gãrcã dilində "Kənd həyat×", "Tbilisi" /gãrcã dilində/; 

"Sovetakan Vrastan" /erməni dilində/ və s. qəzetlərin 

səhifələrində 400-ə yax×n məqalələri, oÑerkləri, reportajlar×, 

xəbərləri, tərcãmələri və s. Ñap olunmuşdur. 

M.N.Æobanov 1996-1997-ci illərdə Azərbaycan Ali Hərbi 

DənizÑilik Məktəbinin "Dalğalar qoynunda" adl× qəzetinin məsul 

redaktoru olub. Onun publisistik yaz×lar×n×n ãmumi həcmi 30 Ñap 

vərəqinə yax×nd×r. O, eyni zamanda "Şərqin səsi", "Elm və təhsil" 

qəzetlərinin, "Qarapapaq", "BorÑal×", "Xəzər" və s. jurnallar×n re-

daksiya heyətinin ãzvãdãr, Azərbaycan×n mərkəzi qəzetlərindən 
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"Azərbaycan", "Respublika", "Xalq qəzeti", "Azərbaycan mãəl-

lim", "Azərbaycan Ordusu" və digər nãfuzlu qəzetlərlə mãntəzəm 

əməkdaşl×q edir. 

11. M.N.Æobanov-ictimaiyyətçi. O, elmi-pedaqoji yarad×-

c×l×ğ× ilə yanaş×, həm də fəal ictimaiyyətÑidir. O, əməkdaşl×q etdiyi 

İnstitutda "Azərbaycan dili və ədəbiyyat× kafedras×nda" /Bu ka-

fedra 1978-ci ildə bilavasitə M.N.Æobanovun təklifi və tələbi ilə 

yarad×lm×şd×r./ kafedra mãdirinin mãavini, kafedra mãdiri əvəzi 

/1978-1993/, Metod Şuran×n ãzvã, sədr mãavini və Azərbaycan 

bÞlməsinin sədri (1975-1993) kimi fəaliyyət gÞstərmişdir. 

Ayr×-ayr× vaxtlarda kafedra mãdiri işlədiyi mãddətdə tələbələr 

aras×ndak× gənc yarad×c× qãvvələri birləşdirmək məqsədilə 

"Qaynaq" adl× ədəbi-bədii dərnək təşkil etmiş /1987/, Tələbə Elmi 

Cəmiyyətinin Azərbaycan bÞlməsinin rəhbəri /1978-1990/ 

olmuşdur. HəmÑinin, kafedra mãdiri əvəzi işlədiyi vaxtlarda bir 

s×ra ədəbi axşamlar, gÞrãşlər, Yubiley konfranslar× və s. təşkil 

etmişdir. O cãmlədən, "Nizami poeziya gãnləri" /1979/, Tiflisdə 

M.F.Axundovun Ev-Muzeyində gÞrãşlər keÑirmiş /1985/, 

S.Vurğunun anadan olmas×n×n 80 illik Yubileyini /1986/, 

M.P.Vaqifin anadan olmas×n×n 270 illik Yubileyini /1987/, 

A.Səhhətin anadan olmas×n×n 110 illik Yubileyini /1984/, 

Q.Zakirin anadan olmas×n×n 200 illik Yubileyini /1986/, 

C.Cabbarl×n×n anadan olmas×n×n 90 illik Yubileyini/1989/, 

M.Ə.Sabirin anadan olmas×n×n 125 illik Yubileyini/1987/, şair 

V.Səmədoğlu ilə gÞrãş/1986/, yaz×Ñ× T.Hãseynovla gÞrãş və onun 

"BorÑal× əhvalatlar×" povestinin/1987/ geniş şəkildə mãzakirəsini 

keÑirmiş, həmÑinin, 1987-ci ildə Gãrcãstanda yaşay×b-yaradan 

azərbaycanl× yaz×Ñ×larla ilk dəfə təntənəli gÞrãş təşkil etmişdir. Bu 

gÞrãşdə yerli yaz×Ñ×lar bir nÞv hesabat vermişlər. Kafedra xətti ilə 

digər tədbirlər də qeyd olunmuşdur. 

Prof. M.Æobanov keÑmiş SSRİ imperiyas×n×n dağ×lmas× ilə 

əlaqədar olaraq, ayr×-ayr× respublikalarda baş vermiş olan məlum 

səbəblərə gÞrə, Tiflisdən Bak×ya kÞÑãr və 1993-1994-cã illərdə 

Azərbaycan Fasiləsiz Təhsil Kompleksində - Futurologiya İnstitu-
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tunda eyni vaxtda tədris və elmi işlər ãzrə prorektor  

(vitse-prezident), "Dillər" kafedras×n×n mãdiri və AFTK-nin 

nəzdində mãstəqil fəaliyyət gÞstərən Azərbaycan Elittar 

İnstitutunun rektoru, Elmi Şuran×n ãzvã, "Elmi əsərlər"in 

redaktoru vəzifələrində fəaliyyət gÞstərmişdir. Onun bilavasitə 

rəhbərliyi ilə AFTK-də bir s×ra tədbirlər təşkil olunmuş, gÞrkəmli 

alimlər və yaz×Ñ×larla gÞrãşlər keÑirilmişdir. 

Prof. M.N.Æobanov "İdrak"- Elm, Təhsil və İstehsalat 

Mərkəzinin "Şimal" Universitetində "Dillər" kafedras×n×n mãdiri 

işlədiyi vaxt Azərbaycan×n gÞrkəmli şairi M.Fãzulinin anadan ol-

mas×n×n 500 illik Yubileyinə həsr olunmuş "Ədəbi-bədii axşam" 

/9.12.1994/ təşkil etmiş və həmin axşamda "Fãzuli poeziyas×n×n 

dili" mÞvzusunda məruzə etmişdir. 

1996-c× ildə Bak× Ali Hərbi DənizÑilik Məktəbində də 

M.N.Æobanovun təşəbbãsã ilə rəhbərlik etdiyi "Dillər" 

kafedras×n×n bazas×nda ictimai mãxbirlər haz×rlayan birillik 

"Jurnalistika" kursu, gənc yarad×c× qãvvələri birləşdirmək və 

onlar× istiqamətləndirmək məqsədilə "Dalğa" adl× ədəbi-bədii 

dərnək təşkil edilmişdir. Həm "Jurnalistika" kursuna, həm də 

"Dalğa" ədəbi-bədii dərnəyinə M.N.Æobanov rəhbəri olduğu  

HəmÑinin, onun təşəbbãsã ilə Bak× Ali Hərbi DənizÑilik 

Məktəbinin "Dalğalar qoynunda" adl× Ñoxtirajl× qəzet təsis edil-

mişdir. Həmin qəzetin məsul redaktoru da M.N.Æobanovdur. 

Prof M. Æobanov 1970-1996 c× illərdə əməkdaşl×q etdiyi ali 

məktəbin TEC-ində rəhbərli olduğu tələbələr Tiflisdə, Bak×da, 

Gəncədə və digər şəhərlərdə Tələbə Elmi Konfranslar×nda iştirak 

etmiş və "Diplom" və "Fəxri Fərman"lara layiq gÞrãlmãşdãr. O, 

mãasir elmin yay×lmas× və kãtləviləşməsi sahəsində də mãəyyən 

işlər gÞrmãşdãr. Onun təşəbbãsã ilə kafedra iclaslar×nda tez-tez 

yerli Ñap olunmuş əsərlərin mãzakirəsi keÑirilirdi. 

M.N.Æobanovun elmi-pedaqoji fəaliyyəti, ictimai işlərdəki 

fəall×ğ× İnstitutun rəhbərliyi tərəfindən yãksək qiymətləndirilmiş-

dir. O, A.S.Puşkin ad×na TDPİ-nin yarad×lmas×n×n 50 illiyi mãna-

sibətilə "Xatirə medal×" (/1985)/, bir neÑə dəfə İnstitutun rəhbər-
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liyinin "Fəxri Fərman"× (1980, 1985)/ ilə təltif olunmuş, dəfələrlə 

rəhbərlik tərəfindən "Təşəkkãr"ə layiq gÞrãlmãş və pulla mãka-

fatland×r×lm×şd×r. O, həmÑinin "Tələbələrin əmək semestrində fəal 

iştirak etdiyinə gÞrə, Gãrcãstan KP Saqareco RK-n×n "Fəxri 

Fərman"× ilə təltif olunmuşdur (/1985)/. 

M.N.Æobanov Gãrcãstan Respublikas×n×n Bolnisi rayonunda 

"Bilik" Cəmiyyəti İdarə heyətinin ãzvã, sədr mãavini və sədri; 

onlarla kitab×n rəyÑisi və redaktoru olmuşdur. 

1974-cã ildə Gãrcãstan Təhsil Nazirliyinin gÞstərişi ilə 

qabaqc×l mãəllimlərin iş təcrãbəsini Þyrənmək və yaymaq 

məqsədi ilə tədbirlər keÑirilmişdir. Belə tədbirlərə Bolnisi rayonu 

maarif şÞbəsi də qoşulmuşdur. Maarif şÞbəsinin məsləhəti ilə 

Darbaz orta məktəbində M.N.Æobanovun pedaqoji və metodik 

təcrãbəsinin Þyrənilməsi planlaşd×r×l×r. Bu məqsədlə 1973/74-cã 

tədris ilinin ikinci rãbãndə qonşu məktəblərin mãəllimlərinin 

iştirak× ilə onun "AÑ×q dərs"ləri təşkil olunmuş, həmin dərslərin 

pedaqoji-metodik təcrãbəsi və əhəmiyyəti geniş mãzakirə 

edilmişdir. Sonralar bu barədə qəzet səhifələrində geniş yaz×lar 

dərc olunmuş, radio vasitəsilə efirdə "Qabaqc×l təcrãbə tribunas×" 

adl× veriliş səslənmişdir/ Bax: V.Vəliyev, Qabaqc×l mãəllimlərin 

təcrãbəsini yayaq, "Qələbə bayrağ×" qəzeti, N:6/3850/, 14 yanvar 

1975/. HəmÑinin, onun elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyəti 

haqq×nda qəzetlərdə bir neÑə dəfə oÑerklər dərc olunmuş, 

Azərbaycan və Gãrcãstan televiziyalar×nda sənədli filmlər və 

"Xãsusi burax×l×ş"lar verilmişdir. 

Mãtəxəssislər professor M.Æobanovun elmi-pedaqoji fə-

aliyyətini yãksək qiymətləndirmişlər. Onun ayr×-ayr× əsərləri, 

hətta, məqalələri haqq×nda says×z-hesabs×z rəylər yaz×lm×ş, Þz 

əsərlərinin mãvafiq bəhsində xãlasə xarakterli rəylər sÞyləmiş; 

haqq×nda mãxtəlif qəzetlərdə oÑerklər, məlumatlar dərc olunmuş, 

televiziya ilə xãsusi burax×l×şlar verilmiş, radio oÑerkləri efirdə 

səslənmişdir. Onun elmi yarad×c×l×ğ× və pedaqoji-ictimai fəaliyyəti 

haqq×nda 250-yə yax×n mətbuu mənbələrdə mãxtəlif səpgili 

məlumatlar verilmiş, 1997-ci ildə alimin 60 illik yubileyi 
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mãnasibətilə "Təhsil" qəzetinin 20 səhifəlik xãsusi burax×l×ş× və 

Azərbaycan×n elm xadimləri seriyas×ndan "Professor Mədəd 

Æobanov-60" adl× kitab iş×q ãzã gÞrmãşdãr. 

Nəhayət, tan×nm×ş dilÑi-tãrkoloq alim, hÞrmətli professor 

Mədəd Æobanovu 70 illik yubileyi mãnasibətilə ãrəkdən təbrik 

edir, ona uzun Þmãr, mÞhkəm cansağl×ğ× və yeni-yeni uğurlar 

arzulay×ram. 

Kitab müəllifin "Təhsil" qəzetinin 

mart, 1997-ci il və "Şərqin səsi" qəzetinin 

mart 2002-ci il tarixli saylarında dərc 

olunmuş məqalələri “və Prof Mədət 

Çobanov – 70, Elm Fədaisi” kitabında  

çap olunmuş “ Zəhmətkeş alim, tanınmış 

dilçi, türkoloq” (Bakı,2007,səh 21 – 62) 

yazısı  əsasında yenidən işlənmiş və 

hazırlanmışdır. 

 

   

 

Prof. Mədəd Namaz oğlu Æobanovun 

elmi-pedaqoji fəaliyyəti haqqında 

həmkarlarının dediklərindən: 

 

Azərbaycan MEA müxbir-üzvü, filologiya elmləri doktoru, 

prof. Afat Qurbanov: 

"Mədəd Æobanov bu aktual və həllinə zəruri ehtiyac hiss 

olunan problemin işlənməsini qarş×ya məqsəd qoyub, dilimizdəki 

şəxs adlar×n×n əmələ gəlməsini, yay×lma regionunu, istifadə 

dərəcəsini, inkişaf tarixini və s. cəhətlərini araşd×rmağa 

Ñal×şm×şd×r... Son illərə qədər meydana gəlmiş elmi-tədqiqat işləri 

təhlil olunur, hər bir fikrin, mãlahizənin elmi qiyməti verilir. 

Mãxtəlif illərin məhsulu olan hər bir əsər elmi sãzgəcdən keÑiril-

ərkən mãəllifin xronoloji prinsipi gÞzlədiyi, onun obyektiv mÞvqe 

tutduğu mãsbət hal kimi diqqəti cəlb edir. Mãəllif onomastikaya 
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dair istər respublikam×zda, istərsə də ondan kənarda keÑirilən kon-

franslarda qoyulan məsələlərə də toxunur, əlaqədar məsələlərin 

təhlilini verir, əldə olunan ãmumi elmi bax×şlar×, nəticələri faydal× 

hesab edir... Êmumiyyətlə, əsərdə ayr×-ayr× dÞvrlərin 

ictimai-siyasi vəziyyətinin, mədəni səviyyəsinin nəzərə al×nmas× 

dil faktlar×n×n dãzgãn şərh edilməsinə əsas vermiş, dissertasiyan×n 

elmi keyfiyyətinin artmas×na səbəb olmuşdur... 

Dissertasiyan×n bãtãn fəsillərində dilÑiliyin nəzəri bãnÞvrəsinə 

uyğun olan bir s×ra xãsusi elmi metodlardan istifadə edilmişdir. 

Mãasir dilÑiliyin mãqayisəli, tarixi və kəmiyyət metodlar×na daha 

Ñox mãraciət olunmas× əsərin keyfiyyətini daha da art×rm×ş, 

mãəllifin məqsədinə nail olmas×na imkan yaratm×şd×r. Mədəd Æo-

banovun bu əsəri, həqiqi mənada, dərin araşd×rmalar×n və gərgin 

əməyin məhsuludur... Bu əsəri tãrkoloji dilÑilikdə antroponimiya 

məsələlərinə dair zəngin dil materiallar× ãzərində qurulmuş oriji-

nal tədqiqat işi kimi qiymətləndirmək olar. Əsərin mãsbət məziy-

yətləri Ñoxdur" /M.Çobanovun doktorluq dissertasiyasına yazılmış 

rəsmi opponent rəyindən). 

"Antroponimik tədqiqatlar×n geniş vãsət tapd×ğ× bu illərdən 

/1960-c× illərdən. -M.Æ./ başlayaraq A.Qurbanov, M.Adilov, 

A.Axundov. M.Æobanov... və başqa bir s×ra alim-tãrkoloqlar 

ãmumtãrk antroponimlərinin problemləri ilə məşğul olmuşlar". 

"Êmumtãrk antroponimiyas×n×n bir s×ra ãmumnəzəri məsələləri 

80-ci illərdə bu və ya digər səviyyədə... M.Æobanovun "Azərbay-

can antroponimiyas×n×n əsaslar×" (1983), "Təxəllãs.Familiya" 

(1987) kitablar×nda və elmi əsərlərində ətrafl× şərh olunmuşdur". 

"Êmumtãrk antroponimikas×na dair işlər bu illərdə də (90-c× 

illər.-M.Æ.) başl×ca olaraq iki istiqamətdə apar×lm×şd×r... 

A.Qurbanovun "Azərbaycanl× adlar×" /1993/, M.N.Æobanov və 

M.M.Æobanl×n×n "Azərbaycan şəxs adlar×" /1995/ lãğətləri  90-c× 

illərin leksikoqrafik məhsuludur". 

 

Filologiya elmləri doktoru, prof. S.M.Mollazadə: 
"Azərbaycan dilÑiliyində lãğət tərkibinin geniş bir sahəsini 
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əhatə edən antroponimlər bu vaxta qədər ayr×ca tədqiqat mÞvzusu 

kimi monoqrafik planda Þyrənilməmişdir. Doktorant bu mÞvzunu 

seÑərkən şəxs adlar×n×n inkişaf şəraitini, dil rəngarəngliyini və bir 

s×ra başqa mãhãm səciyyəvi cəhətləri nəzərə alm×şd×r. Dissertasi-

yan×n məzmunu gÞstərir ki, M.Æobanovun elmi-nəzəri cəhətdən 

mãşahidəÑilik qabiliyyəti, mãstəqil tədqiqatÑ×l×q vərdişi və 

tãrkoloji haz×rl×ğ× vard×r... 

Êmumiyyətlə, dissertasiya bÞvãk zəhmət tələb edən bir 

əməyin məhsuludur. Dissertasiyan×n mãsbət cəhətlərindən biri 

kimi bunu xãsusi qeyd etmək istəyirik ki, tədqiqat işinin bãtãn 

fəsilləri aras×nda qarş×l×ql× əlaqə, elmi-məntiqi ard×c×ll×q və ãzvi 

bağl×l×q vard×r..." /M.Çobanovun doktorluq dissertasiyasına 

yazılmış rəsmi opponent rəyindən. 

Filologiya elmləri doktoru, prof.H.Həsənov: 

"Hələlik antroponimiyam×za aid doktorluq dissertasiyas× yaz×l-

mam×şd×r. M.N.Æobanovun mãdafiəyə təqdim etdiyi "Azərbaycan 

antroponimiyas×n×n əsaslar×" adl× doktorluq dissertasiyas× bu sahə-

də ilk elmi-tədqiqat işid×r. Əgər mãəllifin 20 illik səmərəli elmi 

fəaliyyətinin nəticəsidir. Dissertant bu sahədə səriştəli və təcrãbəli 

tədqiqatÑ×d×r. Bu mÞvzuya aid onun onlarla məqaləsi və bir neÑə 

kitab× Ñap olunn×uşdur. Dissertant bu sahə ilə əlaqədar olan elmi 

konfranslarda mãntəzəm Ñ×x×ş edir. GÞrãndãyã kimi, Azərbaycan 

antroponimlərinin Þyrənilməsi onun diqqətini təsadãfdən-təsadãfə 

yox, mãntəzəm cəlb etməkdədir... 

Fəsillərin adlar× və onlarda araşd×r×lan məsələlər dissertas×ya-

n×n ãmumi məzmununa uyğundur. Burada ilk dəfə olaraq, Azər-

baycan antroponimiyas×n×n əsaslar× sistemli şəkildə araşd×r×l×r və 

ãmumi elmi nəticələr Ñ×xar×l×r. Dissertasiyadak× cədvəllər və 

sxemlər daha Ñox maraq doğurur. Bunlar elmi işin istər nəzəri, 

istərsə də təcrãbi cəhətdən əhəmiyyətli olmas×na yeni ton verir, 

onun məzmununu sabitləşdirir, elmi dəyərini art×r×r. Həmin sxem 

və cədvəllərdə şəxs və şəxs adlar×n×n işlənmə tezliyi, ayr×-ayr× 

tarixi mərhələlərdə yay×lmas× və işlədilməsi də Þz əksini tap×r. 

Êmumiyyətiə, dissertasiya təsviri və mãqayisəli xarakterdə 
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yaz×lm×şd×r, elmi aparaturas× laz×mi səviyyədədir, əsərdə irəli 

sãrãlən hər bir mãlahizə bol-bol nãmunələrlə mãşaiyət edilir və 

əsasland×r×l×r. İstifadə olunmuş ədəbiyyat zəngindir. Dissertasiya 

forma və məzmunca elmi-tədqiqat səciyyəlidir. Bir sÞzlə, 

dissertant qarş×s×na qoyduğu məqsədə tamamilə nail ola bilmişdir. 

Bu əsər nəinki Azərbaycan dilÑiliyi, bãtÞvlãkdə, tãrkologiya ãÑãn 

də əhəmiyyətlidir. Əsərin elmi məziyyətləri Ñoxdur. Bu da, hər 

şeydən əvvəl, onun orijinall×ğ×ndan irəli gəlir... Onun kitablar× Þz 

elmi məziyyətlərinə gÞrə onomastik əsərlər s×ras×nda layiqli 

qiymətə malikdir. Hətta, mãəllif Ñap olunmuş kitablar×n× da dok-

torluq işi kimi mãdafiə edə bilərdi." /M.Çobanovun doktorluq 

dissertasiyasına yazılmış rəsmi opponent rəyindən/. 

Filoiogiya elmləri doktoru, prof. K.Vəliyev: 
"Əsər ilk mãzakirə olunan variant×ndan Ñox fərqlidir. Həm də 

bu fərq əsərin elmiliyində Þzãnã bãruzə verir. Dissertasiyan×n 

tədqiqat obyekti olduqca maraql×d×r. Əlbəttə, maraql× olduğu 

qədər də Ñətind×r, mãrəkkəbdir. MÞvzu gãnãn tələblərinə cavab 

verir, mãasir dilÑiliyimiz ãÑãn aktuald×r. Mãzakirədə iştirak edən 

yoldaşlar×n əsər haqq×nda sÞylədikləri fikirlərlə mən də şərikəm. 

Əsəri bitmiş hesab edirəm, mãasir elmi tələblərə cavab verir. 

M.N.Æobanovun "Azərbaycan antroponimiyas×n×n əsaslar×" mÞv-

zusunda yazd×ğ× dissertasiyas×na aid 4 kitab, proqram, 26 jurnal 

məqaləsi və tezislər Ñap edilmişdir. Bãtãn bunlar əsərin mã-

dafiəyə burax×lmas× ãÑãn zəmanət verir. Mən də sizin təklifmizlə 

raz×yam. Dissertasiyan×n mãdafiəyə burax×lmas×n× təklif edirəm". 

/M.Çobnovun doktorluq dissertasiyasının kafedradakı müzakirə-

sindən/. 
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Xalq Ģairi, Prezident təqaüdçüsü 

Zəlimxan Yaqub 

 

AĞSAQQAL ALIM, MÊDRIK ZIYALI 

 

Alim tək yazd×ğ× kitab×na yox, elinə-obas×na, əqidəsinə, torpa-

ğ×na və dilinə bağl× olmal×d×r. 

Professor Mədəd Æobanovu Ñoxdan tan×y×ram. Doğma kən-

dinə, elinə-obas×na, BorÑal×s×na bağl× bir adamd×r. Bu dediklərim 

kimdə varsa demək o, həm də dilinə bağl× olur. Mədəd mãəllim 

də belə ziyal×lar×m×zdand×r - az dan×ş×b Ñox iş gÞrən! 

Éz sakit təbiəti, az dan×ş×ğ×, əməyə və torpağa bağl×l×ğ× ilə 

Tãrk dãnyas×na bağl× olan bir alim olduğunu təsdiq edir. 

Mãtənasib duruşu, nurani sifəti, mehriban və il×q bax×şlar× ilə ən 

nurlu, ən gÞzəl ziyal× təsiri bağ×şlay×r. 

Əməksevər bir alimdir. Yorulmadan Ñal×şmas×, gecə və gãndãz 

işləməyinin məhsulu olaraq Ñoxlu kitablar yaz×b, ali təhsilli 

tələbələr yetişdirib, tərbiyə edib. 

Onu BorÑal×da necə var elə qəbul ediblər. Ağsaqqal alim, ağ-

saqqal mãdrik bir ziyal×, vətənpərvər və yurdseyər BorÑal× oğlu 

kimi...  

Onu hər kənddə tan×y×r, ad×n× an×r, haqq×nda xoş sÞzlər deyir-

lər. Bãtãn bunlar×n ham×s×n× Mədəd mãəllim heÑ kəsin dəstəyi ol-

madan Þzã əldə edibdir. Éz əməyi və bacar×ğ× sayəsində. 

Mən də bir Zəlimxan Yaqub olaraq ağsaqqal alimimizi bağr×-

ma bas×b Þpãrəm - Þmrãn daim yarad×c×l×qla keÑsin! - deyirəm. 

Allah onun iÑində yand×rm×ş olduğu elm ocağ×n× heÑ vaxt sÞn-

dãrməsin! İnşallah! 

Professor Mədəd Æobanova bu gãcã-qãdrəti verən torpağa eşq 

olsun!- deyirəm. Belə bir elm fədaisi yetirən ailəni, nəsli, dostu, 

yoldaş×, kəndi, ham×s×n× bağr×ma bas×ram. 

Elimin-obam×n əziz oğlu, hÞrmətli ağsaqqal alimi, BorÑal× ədə-

bi-elmi mãhitinin Azərbaycan ədəbi, elmi ictimaiyyətinə ləyaqətlə 
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təqdim eləyən alimlər aras×nda Þzãnəməxsus yeri, mÞvqeyi, 

hÞrməti, nãfuzu olan, elmi axtar×şlara Ñox ciddi mãnasibət bəslə-

yən, qələminə, mãrəkkəbinə, ağl×na, zəkas×na sÞykənə-sÞykənə 

gəlib bu gãnə-Azərbaycan elmi ictimaiyyətində Ñox mÞtəbər bir 

mÞvqeyə Ñatan, Ñox ləyaqətlə, vãqarla add×mlayan, Þmrã boyu 

halall×qla, halal zəhmətlə, halal mənəviyyatla yaşayan mənim 

alim qardaş×m Mədəd mãəllimi anadan olmas×n×n 60 illiyi 

mãnasibətilə bağr×ma bas×b Þpãr və onu ãrəkdən təbrik edirəm... 

Bu zəhmətkeş alimimizi 70 illik yubileyi mãnasibəti ilə ãrək-

dən təbrik edir, ona uzun Þmãr, mÞhkəm can-sağl×ğ×, yeni-yeni 

uğurlar arzulay×ram! Sağ ol! 

"Şərqin səsi" qəzeti, № 04 (200), mart 2007. 

 

 

 

Azərbaycan Ġctimai Televiziya və Radio Yayımları 

ġirkətinin BaĢ direktoru Ġsmayıl Émərov. 

 

ƏMƏKSEVƏR ALIM - XOġBƏXT ATA 

 

Mən Mədəd Æobanovu Ñox sevirəm. Æãnki, elinin, obas×n×n, 

BorÑal×s×n×n Ñox gÞzəl mãəllimi olmuşdur. O, təkcə Darvazl×lar×n 

de yil, BorÑal×n×n deyil, bãtãn Azərbaycan tãrklərinin fəxridir. 

Ona gÞrə fəxri deyirəm ki, Mədəd mãəllim BorÑal×n×n tarixi 

haqda, etnoqrafiyas× haqda gÞzəl əsərlər yaz×b. 

Mənə elə gəlir ki, insan×n ən bÞyãk zənginliyi ondad×r ki, o, 

tərbiyəli, savadl×, mədəni bir Þvlad yetişdirsin. Mən cəsarətlə deyə 

bilərəm ki, Mãşfiq kimi bir oğul-ziyal× yetişdirib ictimaiyyətə 

bəxş etməyin Þzã bir fəxrdir. AÑ×ğ×n× deyim ki, mən onunla fəxr 

edir, qurur duyuram ki, xalq×m×z×n belə bir ziyal× oğlu var. 

Bir həqiqəti də qeyd edim ki, BorÑal× haqq×nda, BorÑal×n×n 

tarixi keÑmişi, dãnəni və bu gãnã haqq×nda, onun qədim və 

zəngin mədəniyyəti, ədəbiyyat× və aş×q sənəti, adət-ənənələri, 

yer-yurd adlar× haqq×nda, bu ata-oğul qədər zəhmət Ñəkən, əmək 
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sərf eliyən ikinci bir adam yoxdur. 

Mãşfiq də atas× Mədəd mãəllim kimi işi ilə məşğul olan 

alamd×r. Onun ÑÞrəyi əməyindən, zəhmətindən, qələmindən Ñ×x×r. 

Xasiyyətcə o qədər mehriban və mãlayimdir ki, onunla tan×ş olan 

hər bir kəs bircə dəfə Mãşfiqlə təmasda olursa onunla dostluğu 

davam etdirməyə Ñal×şar. Éz mədəni davran×ş×, biliyi və savadl×l×-

ğ× ilə ham×n×n hÞrmətini qazanm×ş Mãşfiq BorÑal× ilə fəxr etməyə 

dəyər. 

Eşitdim ki, Mədəd Æobanovun 70 illik yubileyi ilə əlaqədar ki-

tab yaz×l×r, Ñox sevindim. 

Azərbaycan ədəbi ictimaiyyəti, elm adamlar×, adl×-sanl× jur-

nalistləri ilə bərabər mən də Mədəd mãəllimin yubileyini təbrik 

edir, onun Þzãnə və ailəsinə gÞzayd×nl×ğ× verirəm. HÞrmətli pro-

fessora uzun Þmãr, cansağl×ğ× arzu edirəm. 

 

Azərbaycan MEA Nəsimi adınaDilçilik Ġnstitutu 

TerminologiyaKomissiyasının sədr müavini, 

filologiya elmləri doktoru S.A.Sadıqova 

 

AZƏRBAYCAN DĠLÆILIYĠNDƏ ANTROPONĠMIYA 

PROBLEMLƏRĠNIN TƏDQĠQĠ 

 

Azərbaycan filologiyas×n×n elmi əsaslarla araşd×r×lmas× XIX əsrdən 

başlasa da, bu elmin dinamik inkişaf× XX əsrdə daha da sãrətlən-

məyə başlad×. DilÑiliyin son 50 ildəki inkişaf×n×n mãhãm nailiy-

yətlərindən biri yeni bir dilÑilik sahəsinin - onomastikas×n×n ya-

ranmas× və formalaşmas×d×r. Azərbaycan dilÑiliyində ilk dəfə ola-

raq,  onomastika məsələlərinin sistemli şəkildə həlli tədqiqi prof. 

Afat Qurbanovun, antroponimiyan×n  tədqiqi isə professor Mə-

dəd Æobanovun ad× ilə  bağl×d×r... 

Êmumi dilÑiliyin mãasir mərhələsində antroponimiyan×n 

kompleks hal×nda bir s×ra problemlərinin həllində, tədqiqində, 

araşd×r×lmas×nda və tədrisində tan×nm×ş alim, filologiya elmləri 

doktoru, professor Mədəd Æobanovun daha bÞyãk xidmət olmuş-
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dur.  

Antroponimlər etnik və milli işarə olub, onu yaradan və yaşa-

dan xalq×n tarixi ãnvan×n× Þzãndə qoruyub saxlayan dil və mə-

dəniyyət faktlar×d×r. Bu cəhətdən də, Azərbaycan antroponimyas×-

n×n əsas problemlərinin tədqiqi ãmumi dilÑilik, dil tarixi ãÑãn 

zəngin faktlar verir. Æãnki  antroponimlərin xalq×m×z×n tarixən 

inkişaf etmiş ictimai, iqtisadi və mədəni həyat tərzi ilə bağl× 

olaraq onun tarixi keÑmişini, dil xãsusiyyətlərini, etnoqrafiyas×n× 

Þzãndə yaşad×r. M.Æobanov yaz×r: "Hər bir antroponim onu 

yaradan xalq×n milli təfəkkãrã, dãnyagÞrãşã, mənəvi zÞvqã, tarixi 

və mədəni inkişaf səviyyəsilə yax×ndan bağl×d×r. Belə demək 

mãmkãndãrsə, elə xalq×n mədəniyyətinin ilk rãşeymləri də Þzãnã 

xãsusi adlarda bãruzə verir. Bu mənada, hər bir onomastik vahid 

kimi, antroponimik vahidlər də xalq×m×z×n qədim mənəvi 

səviyyəsini gÞstərən ilk ictimai nişanədir: xalq yarad×c×l×ğ×n×n 

məhsulu və canl× tarixi əsəridir". 

Professor Mədəd Æobanovun keÑdiyi həyat yolu adi insan 

hãdudlar×na s×ğsa da, bu yolla add×mlayan alimin Þz daxili 

dãnyas×ndan ayr×lan c×ğ×rlar×n hər biri iş×ql× amallara doğru can 

at×r, elmin ãfãqlərində birləşərək kamil, mãdrik bir mãəllim 

şəxsiyyətinin rəmzinə Ñevrilir. Êmumi dilÑiliyin və Azərbaycan 

dilinin aktual problemlərinə həsr olunmuş, dərin məzmunlu 

monoqrafiya, dərslik və elmi məqalələri ilə filologiyam×z× 

zənginləşdirən professor Mədəd Æobanovun 70 illik şərəfli Þmãr 

yolunu təbrik edir, ona yeni-yeni yarad×c×l×q uğurlar× arzulay×r×q. 

 

Bakı Dövlət Universiteti Beynəlxalq jurnalistika 

kafedrasının müdiri, Gürcüstan Respublikasının 

əməkdar jurnalisti, dosent Həmid Vəliyev 

 

MÊBARĠZ ALĠM 

 

Bəli, haqq×nda sÞhbət aÑacağ×m alimi istedad× ilə yanaş×, həm 

də mãbariz alim kimi səciyyələndirmək olar. Doğrudan da, onun 
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bãtãn məsələlərdə mãbarizliyi, əqidəsini ax×radək mãdafiə 

etməsi, bu yolla mãzakirələrdə qalib gəlməsi onun təbiətinin 

başl×ca əlamətlərindən biridir. 

Bəli, Mədəd mãəllim barəsində yaz× haz×rlayarkən ən əvvəl 

onun mãbarizliyindən, inand×ğ× şeyi mãdafiə etməyi bacarmaq 

imkanlar×ndan dan×şmağ× qərara ald×m. Mãbarizliyini Ñox 

gÞrmãşdãm. Hələ Gãrcãstanda Tbilisi DÞvlət Pedaqoji 

İnstitutunda işləyərkən "Sovet Gãrcãstan×" qəzetinin 

redaksiyas×na tez-tez gələr, materiallar gətirər, Ñap etdirərdi. 

Həmişə də təkidliyi ilə seÑilərdi. O elə mãəlliflərdən deyildi ki, 

birtəhər başdan eləyəsən. Material×n×n Ñap olunmamas×n×n 

səbəbini laz×m× səviyyədə sãbut etməsən, əl Ñəkən deyildi.  

Onun mãbarizliyi ədalətdən yoğrulmuş əlamətdir, ədalətsizliyə 

meydan oxuyan cəhətdir. 

Onun Tbilisi şəhərində işlədiyi dÞvrdə mãbarizlik nãmunəsi 

gÞstərdiyini əks etdirən faktlar Ñoxdur. Yeri gəlmişkən deyim ki, 

mãbarizliklə tələbkarl×ğ×n Ñulğalaşmas× onun nãfuzunun artmas× 

ilə nəticələnirdi. 

Filologiya elmləri namizədi Æ.Hüseynzadə: 
"...dissertant zəngin və rəngarəng xãsusiyyətlərə malik olan 

antioponimlərimizi toplamaq, onu mãasir onomastik bax×mdan 

təhlil etmək ãÑãn Ñox əmək sərf etmişdir. Əsərin mãsbəl cəhəti 

ondad×r ki, mãəllif antroponimləri yaln×z nəzəri və təcrãbi 

cəhətdən şərh etməklə kifayətlənməmiş, eyni zamanda antropo-

nimlərin inkişaf tarixinə, statistikas×na dərindən nəzər salm×ş, 

əsərin təcrãbi cəhətdən istifadəsini əsasland×rmaq məqsədilə Ñoxlu 

sxemlər və cədvəllər vermişdir. Êmumiyyətlə, mÞvzu aktuald×r. 

Mãəllif mÞvzunu cəmiyyətin inkişaf tarixilə əlaqələndirir, dialek-

tik qanunauyğunluqlar× nəzərdə tutmaqla, antroponimlərin xalq×-

m×z×n tarixən formalaşm×ş adət-ənənələri, dãnyagÞrãşã, inam× və 

dini bax×şlar×, sosial həyat tərzi və s. yax×ndan bağl× bir lay kimi 

təşəkkãl tapd×ğ×n× zəngin nãmunələrlə əsasland×rm×şd×r. Tədqiqat-

da tarixi etnoqrafik aspekt gãclãdãr, apar×c×d×r. Əsərdə həm Azər-

baycan, həm də başqa dillərin mənbələrinə ard×c×l şəkildə mãraci-
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ət olunur, yeri gəldikcə ayr×-ayr× tədqiqatÑ×lar×n mãlahizələrinə 

mãdaxilə edilir. Onlara mãəllif mãnasibəti bildirilir. Bu da əsərin 

ən yaxş× məziyyət×dir". /M.Çobanovun doktorluq dissertasiya-

sının kafedradakı müzakirəsindən/. 

Filologiya elmləri namizədi, dosent A.Aslanov: 

"Antroponimiya yaln×z dilÑiliyin yox, eyni zamanda tarix, 

coğrafiya, etnoqrafiya və s. yax×ndan bağl× olan tədqiqat sahəsinə 

aiddir. Æãnki hər bir antroponim mikrokitabə kimi xalq×m×z×n, 

dilimizin və mədəniyyətimizin gizlin bir səhifəsini Þzãndə qoru-

yub saxlay×r. Bu gizlin səhifələrin mãasir elmi bax×mdan aÑ×qlan-

mas×nda M.Æobanovun tədqiqat× təqdirə layiqdir... əsər dilimizin 

tarixi onomastikas×n×n bir s×ra məsələlərinin həllində qiymətli və 

dəyərl× faktlar verir. Mãəllif qarş×s×na qoyduğu əsas məqsədinə 

nail olmuş, ilk dəfə dilÑiliyimizdə antroponimiya sahəsində 

sanball× əsər yazm×şd×r." M.Çobanovun doktorluq 

dissertasiyasının kafedradakı müzakirəsindən). 

Filologiya elmləri doktoru, prof. Yusif Seyidov: 
"M.Æobanovu, prof. A.Qurbanovdan sonra antroponimiya 

sahəsində ikinci mãtəxəssis hesab etmək olar. Əsər bÞyãk zəhmə-

tin bəhrəsidir. Bu əsərinə gÞrə onun mãəllifi Mədəd Æobanova 

filologiya elmləri doktoru dərəcəsini vermək olar, tamamilə 

layiqdir" (Xüsusiləşdirilmiş Şuranın iclasındakı çıxışından). 

Filologiya elmləri doktoru, prof. Ə.Abdullayev: 
"Əvvəla, onu deyim ki, Mədəd Æobanov bu işin ãzərində Ñox-

dan Ñal×ş×r. Kitablar×ndan gÞrãndãyã kimi, o Ñoxdand×r bu işlə 

məşğuldur. Elmi konfranslarda antroponimiyan×n mãxtəlif prob-

lemlərinə dair məruzələrlə Ñ×x×ş edir, Þzãnãn mãstəqil mãlahizələ-

rini sÞyləyir, yeri gəldikcə ayr×-ayr× alimləriə mãbahisəyə girişir... 

Onun kiablar× mãtəxəssislər tərəfindən layiqincə qiymətləndirilib. 

Bunu opponentləri də qeyd etdilər. O, Tbilisidə S.S.Orbeliani ad×-

na Pedaqoji İnstitutda "Azərbaycan antroponim×yas×n×n əsaslar×" 

adl× "Xãsusi kurs" yarad×b, onun proqram×n×, dərs vəsaitini Ñap et-

dirib. Əlbəttə, bir alimin belə bir kurs yaratmas× bÞyãk zəhmə-

tidir". (Xüsusiləşdirilmiş Şuranın iclasındakı çıxışından/. 
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Filologiya elmləri doktoru, Ģair-tərcüməçi Əflatun Saraclı 

(Məmmədov): 
"...Tiflisdə Pedaqoji İnstitutun tarix-filologiya fakãltəsində bəra-

bər oxumuşuq. O, hələ tələbə ikən elmi axtar×şa bÞyãk marağ× 

vard×. Elmi konfranslarda, simpoziumlarda məruzələrlə Ñ×x×ş 

edirdi. Bu gãnkã mãdafiənin himi, demək olar ki, hələ o vaxtdan 

qoyulmuşd××. 1989-cu ildə BorÑal×da olan o ağ×r olaylar yəqin ki, 

yad×n×zdad×r. O ağ×r gãnləri Ñiyinlərində aparanlardan biri də 

Mədəd Namaz oğluydu. Onun bãtãn ağr×s× Mədəd mãəllimin 

maqalələrində, Gãrcãstan×n rəhbər işÑiləri ilə toqquşmas×ndayd×. 

Onun ağr×-ac×s×n× sonralar Þzã Ñəkməli oldu. Bugãnkã Şurada Ñox 

ətrafl× Ñ×x×şlar oldu. Yoldaşlar hər şeyi ÞlÑãlã-biÑimli şərh etdilər. 

Elə bir gərgin şəraitdə, elə bir qərib diyarda yaşayasan, elə bir 

mãhitdə həm mãəllim işləyəsən, həm də dissertasiya yazasan; 

həm hadisələrin iÑərisində iştirak edəsən, bu bizə asan gəlir... 

Əsərin mahiyyəti və elmi əhəmiyyəti haqq×nda rəsmi opponentlər, 

Şura ãzvləri və digər yoldaşlar ətrafl× dan×şd×lar, əsərin layiqli 

qiymətini sÞylədilər. Mãəllif elmlər doktoru alimlik dərəcəsi 

almağa layiqdir" (Xüsusiləşdirilmiş Şuranın iclasındakı 

çıxışından). 

Filologiya elmləri doktoru, prof. T.Əhmədov: 

"M.N.Æobanovun "Azərbaycan antroponimiyas×n×n əsaslar×" 

adl× doktorluq dissertasiyas× dilÑiliyimizin ən gənc sahəsi olan 

"Onomastika"n×n ən qədim və ən geniş yay×lm×ş bir şÞbəsi 

-"Antroponimiya"ya həsr olunmuşdur, Bu əsərdə ilk dəfə olaraq 

Azərbaycan antroponimiYas×n×n nəzəri və təcrãbi əsaslar× 

sistematik şəkildə təhlil edilmişdir. Mən, mãəllifin həm 

dissertasiyas×, həm də Ñap olunmuş kitablar× və məqalələri ilə 

tan×şam. 

Həmin əsərlərlə tan×şl×q gÞstərir ki, mãəllif qarş×s×na qoyduğu 

problemi istər nəzəri, istərsə də təcrãbi cəhətdən təhlil etmək 

imkan×na malikdir. Bunu mãzakirəyə təqdim olunan dissertasiya 

təsdiq edir" (Doktorluq dissertasiyasına yazılmış rəydən). 

Filologiya elmləri doktoru, professor Həsən Mirzəyev: 
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"Mãəllif yeri gəldikcə ayr×-ayr× proble×nlərin təhlili ilə bağl× 

olaraq Þz nəzəri və təcrãbi mãlahizələrini sÞyləmiş, mãxtəlif 

tədqiqatÑ×larla mãbahisəyə də girmişdir. Bu da əsərin elmi məziy-

yətini qat-qat art×r×r... Əsər, həmÑinin, nəzəri və təcrãbi cəhətdən 

də dilÑiliyimizdə yeni istiqamətli tədqiqat kimi qiymətlidir:" 

(Doktorluq dissertasiyasına yazılmış rəydən). 

Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatının rəhbəri, 

Professor Ramiz Mehdiyev: 

"Bak× Ali Hərbi DənizÑilik Məktəbinin kafedra mãdiri 

M.Æobanovun fikrincə, ATƏT-in vasitəÑilik missiyas×ndan imtina 

olunmal×d×r. Ermənistan BMT-nin qətnamələri və ATƏT-in 

Lissabon samitinin bəyannaməsi ilə raz×laşm×rsa, Azərbaycan 

Dağl×q Qarabağ məsələsinin həll edilməsinə heÑ bir beynəlxalq 

təşkilat×n mãdaxiləsinə yol verməməlidir". ("Azərbaycan"qəzeti 

(N-75 (2788), 5 aprel 2001-ci il) "Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ictimai rəy konteksində" adlı 

məqaləsindən), 

Filologiya elmləri namizədi F.Qurbanova: 

"M.Æobanov 1992-ci ildə "Azərbaycan antroponimiyas×n×n 

əsaslar×" adl× doktorluq dissertasiyas×n×n mãdafiə etmişdir. 

Mãəllif həmin dissertasiyan×n nəticələrini "Azərbaycan şəxs 

adlar×" (1981), "Azərbaycan antroponimiyas×n×n əsaslar×" (1983), 

"Familiya.Təxəllãs" (1987),  "Основы азербайджанской 

антрононимики" (1995) adl× ktablar×nda verməyə nail olmuşdur. 

O, bu əsərlərində Azərbaycan antropon×mlərinin adqoyma 

ənənələri, familiya, təxəllãs və ləqəblər haqq×nda ətrafl× məlumat 

vermişdir". "Azərbaycan antroponomiyas×na dair monoqrafiyalar-

dan... M.Æobanovun yuxar×da adlar×n× Ñəkdiyimiz kitablar×... və s. 

dilÑiliyimizin onomastika şÞbəsinin inkişaf×nda mãəyyən rol 

oynam×şd×r". "Əsrimizin II yar×s×nda dilimizin lãgət tərkibində ən 

fəal işləklik dərəcəsinə malik olan antroponimlərin tədqiqi sahə-

sində bir Ñox tan×nm×ş dilÑi-alimlər yetişmişdir. Bunlardan 

A.Qurbanov, M.Adilov, M.Æobanov... və başqalar×n× gÞstərmək 

olar". 
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Filologiya elmləri  doktoru, proffessor Nəbi Əsgərov: 

"Uzun illərdir ki, onomastika ilə məşğul olan 

tədqiqatÑ×lar×m×zdan M.Æobanov "Abdal" etnoniminin se-

mantikas×n× "ovu qoruyan, ona arxa olan", "ov tanr×s×" kimi izah 

edir. Mãəllif eyni zamanda bu ad haqq×nda dan×şarkən 

Azərbaycan klassik şairlərindən Nəsimi və Şah İsmay×l Xətainin 

abdal tayfas×ndan olduğunu sÞyləyir". 

“Prof. M.Æobanovun Êmumtãrkologiya sahəsinə dair bir neÑə 

kitablar× və onlarla məqalələri də geniş elmi ictimaiyyətə təqdim 

olunmuşdur. O, Tãrk Dili Qurumunun IV və VI Qurultaylar×nda 

(2000, 2008) və Tãrk Ocaqlar×n×n Trabzon və Æevrəsi Uluslarara-

s× Simpoziumunda (2005) və digər Elmi konfranslarda maraql× 

məruzələrlə Ñ×x×ş etmişdir. Mãəllifin “Tãrk ədəbi dillərinin birliyi-

nə doğru” (2000, 2008) monoqrafiyas× haqq×nda Tãrkiyə alimləri 

geniş rəylər Ñap etdirmiş və əsərdə gãndəmə gətirilən problemlə-

rin həyata keÑirilməsi barədə mãlahizələr irəli sãrmãşlər.  

Professor M.Æobanov “Tãrk ədəbi dillərinin birliyinə doğru” 

(II, 2012) kitab×nda Tãrklãyãn yenidən oyan×ş×, Şumer və Tãrk 

dillərinin tarixilik, linqvistik, mədəniyyət və mənəviyyat bax×m-

dan bir-birinə yax×nl×ğ×n× nəzərə alaraq, “Şumer-Altay Tãrk dillə-

ri” ailəsi fikrini irəli sãrmãş və “Şumer Altay Tãrk dilləri ailəsi” 

dillərinin ilk yeni təsnifini vermişdir...” 

Aparıcı müəssənin rəyindən: 

"Hər hans× bir dilin hərtərəfli tədqiqində, xalq×n tarixinin, 

mədəniyyətinin və ədəbi dilinin tarixinin Þyrənilməsində 

onomastik laylar×n da araşd×r×lmas× bÞyãk elmi-nəzəri və təcrãbi 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu bax×mdan rəyə təqdim olunmuş bu əsər 

dilÑiliyin ən aktual, ən yeni və ən az Þyrənilmiş sahəsinə həsr 

edilmişdir. İndi yeni elmi təfəkkãr dÞvrã, yeni elmi axtar×şlar 

aspekti yaranm×şd×r. Bu da, şãbhəsiz ki, xalq×n Þz keÑmiş soy 

kÞkãnə və dilinin tarixinə qay×tmaq, onun ãmumi tãrkoloji 

areal×na Ñ×xmaq kimi Ñox vacib problemlərlə mãşaiyət olunur. 

Onomastikan×n bəzi sahələri ayr×-ayr× tãrkdillərinin materiallar× 

əsas×nda tədqiq olunsa da, onun geniş yay×lm×ş şÞbəsi olan antro-
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ponimiyan×n bãtãn sahələri istər tãrkologiyada, istərsə də 

Azərbaycan dilÑiliyində elmin mãasir səviyyəs× bax×m×ndan 

sistematik şəkildə hərtərəfli Þyrənilməmişdir. DilÑiliyimizdəki bu 

boşluğu doldurmaq bax×m×ndan M.N.Æobanovun "Azərbaycan 

antroponimiyas×n×n əsaslar×" mÞvzusunda yazd×ğ× doktorluq işi 

mãstəsna əhəmiyyətə malikdir... 

Xãsusi adlar×n tədqiqinə həsr edilmiş onomastik araşd×rmalar 

nəinki dillərin mãasir vəziyyətini, hətta, dillərin yaz×ya qədərki 

dÞvrãnãn Þyrənilməsində əvəzsiz rol oynay×r... Bu nÞqte-

yi-nəzərdən də rəyə təqdim olunmuş əsərin elmi məziyyətləri təq-

dirəlayiqdir. 

Azərbaycan xalq×n×n tarixini dərindən və hərtərəfli Þyrənmək 

ãÑãn onlar×n mãxtəlif tãrkdilli tayfalarla etnogenetik və 

tarixi-mədəni əlaqələrini nəzərə almal×, dilimizin bir Ñox etimoloji 

məsələlərini tãrk dillərinin materiallar×n× cəlb etməklə 

tarixi-mãqayisəli metodla həll etmək laz×md×r. Tãrkdilli xalqlar×n 

qarş×l×ql× əlaqələri onlar×n antroponimlərində (adət-ənənəsində) də 

Þz geniş əksini tap×r ki, bunu da yaln×z geniş onomastik, xãsusilə 

antroponimik tədqiqatlar nəticəsində dəqiqləşdirmək mãmkãndãr. 

M.N.Æobanovun doktorluq dissertasiyas× məhz bu bax×mdan da 

əhəmiyyətlidir. 

Doktorluq dissertasiyas× kimi tədqiq olunan bu mÞvzu ono-

mastikan×n ən qədim və ən geniş bir sahəsi olan antroponimiyan×n 

ãmumiləşdirilmiş təhlilinə həsr edilmişdir. Əlbəttə, bu heÑ də 

təsadãfi deyil. Æãnki son vaxtlara qədər dilÑiliyimizdə 

antroponimiyan×n tədqiqinə dair ãmumiləşdirici araşd×rmalar 

apar×lmam×şd×r. Bu da antroponimikam×zda bir boşluq kimi Þzãnã 

gÞstərirdi. DilÑiliyimizdəki bu boşluğu doldurmaq bax×m×ndan 

mãzakirə olunan dissertasiya mãstəsna əhəmiyyətə malikdir... 

Əsərdə antroponimlər tarixi-tipoloji, tarixi-mãqayisəli və təsvi-

ri istiqamətdə tədqiq olunmuşdur. Bu da, şãbhəsiz ki, bir s×ra Ñə-

tinliklərlə başa gəlmişdir... Dissertasiyan×n qiymətli cəhətlərindən 

biri də ondan ibarətdir ki, antroponimlərin inkişaf tarixi ard×c×l 

olaraq izlənmişdir. Bu da belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir 
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ki, antroponimlər dilimizin tarixinin mãəyyənləşdirilməsində ən 

mÞtəbər mənbə kimi apar×c× rola malikdir. Əsərdə apar×lan bu isti-

qamətli tədqiqatlar nəinki dilimizin, hətta, xalq×m×z×n tarixinin 

gizlin qalan bir s×ra problemlərinin aÑ×lmas×na kÞmək edər. Dis-

sertasiyan×n ãmumi məzmunundan ayd×n olur ki, antroponimlər 

tarixin mãəyyən dÞvrlərində mãxtəlif bÞlgələrdə təşəkkãl tapm×ş, 

sonradan isə xalq×m×z×n aras×nda geniş yay×laraq ãmumişlək 

xarakteri alm×şd×r.. Dissertasiyan×n ən gÞzəl məziyyətlərindən biri 

də ondad×r ki, tədqiqatda ilk dəfə antroponimlər mãxtəlif cəhətdən 

təsnif edilmiş və hər bir təsnif zəngin antroponimik faktlarla sãbut 

edilmişdir... 

Dissertasiya ilə dərindən tan×şl×ğa əsasən, demək olar ki, ono-

mastik leksikan×n, xãsusilə antroponimlərin hərtərəfli tədqiqi, tari-

xi-tipoloji və təsviri təhlili və onlar×n elmi şəkildə ãmumiləşdiril-

məsi xalq×m×z×n və dilimizin tarixinin bir s×ra Þyrənilməmiş 

səhifələrinin aÑ×lmas×nda bÞyãk əhəmiyyət kəsb edir. Disserta-

siyan×n ãmumi məzmunu və quruluşu bir daha ayd×n şəkildə gÞs-

tərir ki, əsər nəzəri və praktiki cəhətdən də dilÑiliyimizdə yeni 

istiqamətli tədqiqat kimi qiymətlidir. 

Əsərin dili və ãslubu sadə, təbii və oxunaql×d×r. Əsərdə qəliz, 

başa dãşãlməyən termin və istilahlara yer verilməmişdir. Hər bir 

elmi mãlahizə, demək olar ki, dilimizin daxili imkanlar× vasitəsilə 

ətrafl× şərh olunmuş və zəngin faktlarla sãbuta yetirilmişdir. Bu da 

işin elmi məziyyətini qat-qat art×r×r... Æ×x×ş edənlərin ham×s× əsərin 

yãksək elmi məziyyətlərindən dan×şm×ş, onun 

antroponimiyam×zda ilk fundamental əsər olduğunu sÞyləmiş, 

Azərbaycan dilÑiliyində və eləcə də tãrkologiyada yeni elmi 

nailiyyət hesab etmiş və onun bãtÞvlãkdə Ñap olunmas×n× məs-

ləhət bilmişlər..." (Azərbaycan EA Nəsimi adına Dilçilik institutu-

nun Tətbiqi dilçilik və Onomastika şöbəsinin M.N.Çobanovun 

"Azərbaycan antroponimiyasının əsasları" adlı doktorluq 

dissertasiyasına aparıcı müəssisənin Rəyindən, protokol № 2, 

11.II.1992.) 

Professor Ġbrahim Bayramov: «Mãasir dãnyada cərəyan 
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edən ictimai-siyasi hadisələr - xalqlar×n bir-birilə «inteqrasiyas× və 

ya qloballaşmas×» fonunda professor M.Æobanovun «Tãrk ədəbi 

dillərinin birliyinə doğru» (I. 2008; 11,2012) problemlərinin 

araşd×r×lmas× Þzãnãn mãasirliyi və aktuall×ğ× ilə yeni mahiyyət və 

yeni məzmun kəsb edir... Bu da, ilk nÞvbədə, «Tãrk dilləri 

ailəsi»nin təşəkkãlãnə yeni-mãasir araşd×rmalar×n yekun nəticəsi 

kimi yanaşmağ× tələb edirdi. Məhz professor M.Æobanov «Tãrk 

ədəbi dillərinin birliyinə doğru» əsərinin II hissəsində Şu-

mer-Tãrk dillərinin tarixi, dil, mədəniyyət və mənəviyyat yax×nl×-

ğ×n× nəzərə alaraq, «Şumer - Altay Tãrk dilləri ailəsi»nin yeni 

təsnifini vermişdir...» 

Professor Buludxan Xəlilov: «Mãasir Tãrkologiyan×n ən 

mãhãm və ən aktual problemlərindən birini Tãrk dillərinin 

gələcək inkişaf istiqamətlərinin mãəyyənləşdirilməsi təşkil edir. 

Lakin son illərə qədər bu sahədə bir boşluq hiss olunurdu. 

Professor M.Æobanov Tãrkologiyadak× bu boşluğu nəzərə alaraq, 

XX əsrin sonlar×nda «Tãrk ədəbi dillərinin   birliyinə   doğru»   

mÞvzusunda   geniş   miqyasl× araşd×rmalara başlam×ş və bu 

sahədə yeni uğurlar əldə etmişdir. O, bu mÞvzu ilə Tãrk Dil 

Qurumunun IV və VI   Qurultaylar×nda (2000,2008) və Trabzon 

və Æeyrəsi Uluslararas×   «Tarix,   Dil  və  Ədəbiyyat  Sim-

poziumun»da  (2001) məruzələrlə  Ñ×x×ş  etmiş,  həmin  

araşd×rmalar əsas×nda   «Tãrk ədəbi dillərinin birliyinə doğru» 

iki cildlik (2008, 2012) kitab Ñap etdirmişdir həmin əsər elmi icti-

maiyyət tərəfindən maraqla qarş×lanm×şd×r». 
 

Filologiya elmləri doktoru 

Bahar Cəfərova 

Dəyərli alim, kamil ziyalı və 

böyük müəllim 
 

Bu adlar×n iş×ğ× gãnəş qədər nurlu, bu adlar×n sehiri torpaq qə-

dər gãclãdãr. 

Hər birimizdə mãəllimin hərarətli qəlbinin bir zərrəciyi vard×r. 

Mən bu sətirləri yazarkən Mədəd mãəllimi hÞrmətlə, minnət-
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darl×qla xat×rlay×ram. İlk dəfə Mədəd mãəllim, hər şeydən əvvəl, 

yarad×c× insand×r. O, neÑə-neÑə kitab×n, elmi məqalələrin mãəllifi-

dir. Bununla yanaş×, dil tədrisinə verilən mãasir tələbləri mãəy-

yənləşdirmiş, təkmilləşdirmiş, Þz fikir və mãlahizələri ilə zəngin-

ləşdirmişdir. O, dil mãəllimlərinə elmi-metodik cəhətdən əməli 

kÞməklik gÞstərir. 

Bəli, Mədəd mãəllim Þz işinə, sənətinə hÞrməti ilə bÞyãk nãfuz 

sahibi olub. 

Dəyərli alim, kamil ziyal× və bÞyãk mãəllim olan, 70 illik 

yubileyinə haz×rlaşan bu xeyirxah insan× - hÞrmətli Mədəd mãəlli-

mi Þz ad×mdan, mãəllim ordusu ad×ndan təbrik edirəm, ona uzun 

Þmãr, can sağl×ğ× və gələcək yarad×c×l×ğ×nda yeni-yeni nailiyyətlər 

arzulay×ram. 

Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik  

Məktəbinin rəisi, I dərəcəli kapitan, 

tarix elmləri doktoru, dosent N.A.Əliyev: 

 

“Filologiya elmləri doktoru, Nyu-York Elmlər Akademiyas×-

n×n ãzvã, professor Mədəd Æobanov haqq×nda, sÞz demək, o qə-

dər də asan deyil. Æãnki professor Mədəd Æobanov Azərbaycan 

Ali Hərbi DənizÑilik Məktəbində işlədiyi mãddətdə Þzãnã həm 

nãmunəvi vətəndaş, həm elm-təhsil işÑisi, həm geniş erudisiyal× 

və diapozonlu alim-ziyal×, həm də yorulmaz və usanmaz elm 

araşd×r×c×s× kimi gÞstərmişdir. Onun xarakterində ãmumi insani 

keyfiyyətlər, yãksək mənəviyyat, Vətənə, elə-obaya, xalq×m×z×n 

tarixi keÑmişinə və mãasir durumuna vurğunluq, hər bir sÞzãnãn 

arxas×nda gizlənən dəqiqlik, inaml×l×q və əqidəlik, sÞzãbãtÞvlãk, 

xeyirxahl×q kimi insani keyfiyyətlər birləşmişdir. Bu da, heÑ 

şãbhəsiz ki, professor M.Æobanovun istər həmkarlar× - alimlər və 

ziyal×lar, istər məktəbimizin kollektivi - zabitlər aras×nda bÞyãk 

nãfuz qazanmas×na və hər yerdə hÞrmətlə qarş×lanmas×na səbəb 

olmuşdur. 
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Filologiya elmləri doktoru  

 professor Əzizxan Tanrıverdi 
 

“Mədəd Æobanov və onomalogiya məsələləri”: 
 

Azərbaycan elm və mədəniyyəti tarixində bir neÑə sahə ãzrə 

Ñal×şan və onlar×n hər birində uğurlar qazanan gÞrkəmli şəxsiy-

yətlər Ñox olub. Mãasir dÞvrdə də ensiklopedik bilik sahibi olan, 

fəaliyyət dairəsi zənginliyi ilə fərqlənən şəxsiyyətlərimiz az deyil. 

Belə simalardan biri də alim, mãəllim, publisist və tərcãməÑi kimi 

ən az× tãrk dãnyas× və MDB məkan×nda tan×nan, əsərləri Azərbay-

can, tãrk, Þzbək, qazax, q×rğ×z, rus, gãrcã, erməni və digər dillərdə 

Ñap olunan professor Mədəd Æobanovdur. O hans× sahədə Ñal×ş-

mas×ndan və yazmas×ndan as×l× olmayaraq, tãrk bÞyãklãyãnã, 

tãrk qãdrətini, onun zəngin olan dili, tarixi və etnoqrafiyas×n× 

həmişə diqqət mərkəzində saxlay×b”.  

 

Filologiya elmləri doktoru  

Bədirxan Əhmədov 

Borçalının fəxrinə çevrilmiĢ Ģəxsiyyət 

 

Mədəd mãəllim sÞzãn həqiqi mənas×nda xoşbəxt kişidir. 

Məndən əvvəlkilər də qeyd etdi, mən də deyirəm: Mədəd 

Æobanov təkcə Þz nəslinin, Darvaz×n oğlu olaraq qalm×r. Éz 

əməksevərliyi, sadəliyi və iradəsi ilə o, bir elin, bir mahal×n, 

BorÑal×n×n fəxrinə Ñevrilmiş şəxsiyyətdir. 

Æãnki, tərbiyəli, gÞzəl ailəsi var, uşaqlar×n×n ham×s× oxumuş, 

ali təhsilli, mãasir dÞvrlə ayaqlaşmağ× bacaran adamlard×r. 

Mədəd Æobanov bãtãn Tãrk dãnyas×nda tan×nan, fəxr edilə 

bilən bir şəxsiyyətdir. Ézãnãn gÞzəl kitablar×, elmi əsərləri ilə 

təkcə Azərbaycanda deyil, bãtãn qonşu Þlkələrdə tan×nan 

professor onlarla elmi əsərin mãəllifidir. Yuxar×da qeyd etdim ki, 

Mədəd Æobanov yaxş× alim olmaqla bərabər həm də yaxş× atad×r, 

valideyndir. Ézã bərabəri, Þzã qədər əməyə və BorÑal×ya bağl× 

olan oğlu Mãşfiq kimi ziyal× bir naşir yetişdiribdir. 
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Bãtãn Tãrk dãnyas×nda ad× fəxrlə Ñəkilən professor Mədəd 

Æobanovun 70 illik yubileyini təbrik edir, ona elmdə və həyatda 

uğurlar arzu edirəm”. 

Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik Ġnstitutunun 

aparıcı elmi iĢçisi, filologiya elmləri namizədi Sefi Behbudov: 

“Prof. M.Æobanov Þz gərgin əməyi və mãstəqil mãtaliəsi ilə adi 

kənd mãəllimliyindən elmin zirvələrinə yãksəlib və elmin dərin 

dəryalar×na boylanaraq, oradan yeni-yeni incilər – Elm inciləri ãzə 

Ñ×xarm×şd×r: Bax: “BorÑal× şivələrinin leksikas×”, “Azərbaycan 

antroponimiyas×n×n əsaslar×”, “Tãrk ədəbi dillərinin birliyinə 

doğru”, “Azərbaycan-gãrcã ədəbi əlaqələri”, “Ədəbi dãşãn-

cələr”...və s.  
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XALQLAR DOSTLUĞUNUN CARÆISI 

 

    Əslən Gãrcãstan Respublikas×n×n 

BorÑal× mahal×ndan olan Mədəd mãəllim 

Ñoxillik elmi-pedaqoji fəaliyyətilə yanaş×, 

Gãrcãstan-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin 

Þyrənilməsinə də geniş yer ay×rm×şd×r. Hələ 

Gãrcãstanda işlədiyi illərdə iki xalq 

aras×nda zəngin tarixə malik ədəbi 

mãnasibətlərin inkişaf× ãÑãn əlindən gələni 

əsirgəməyib. Bu bax×mdan alimin 

"Azərbaycan-gãrcã ədəbi əlaqələri" kitab×na Þn sÞz yazm×ş 

Azərbaycan və Gãrcãstan Yaz×Ñ×lar Birliklərinin ãzvã Əli 

Abbas×n fikirləri diqqətəlayiqdir: 

"Professor Mədəd Æobanov Tbilisidə elmi-pedaqoji fəaliyyətə 

başlayarkən Tbilisi şəhərində azərbaycanl×lar×n mədəni mərkəzini 

yenidən dirÑəltmək məqsədilə geniş sahəli elmi-pedaqoji və 

ictimai işlərlə məşğul olur. O, Tbilisi şəhərində fəaliyyət 

gÞstərdiyi dÞvrdə gãrcã ziyal×lar× və elmi ictimaiyyətilə yax×ndan 

əlaqələr saxlay×r, tez-tez mãxtəlif mÞvzularda mãzakirələr 

apar×rd×. Bir sÞzlə, professor Mədəd Æobanov Tbilisi şəhərində 

fəaliyyət gÞstərdiyi dÞvrdə xalqlar dostluğunun carÑ×s× kimi 

fəaliyyət gÞstərirdi". 

Mãəllifin məqalələrinə yer ay×rm×ş mətbuat orqanlar×n×n say× 

kifayət qədər Ñoxdur və qonşu Þlkələrin ən sanball×, nãfuzlu qəzet 

və jurnallar× azərbaycanl× elm adam×n×n dostluğa xidmət edən 

xoşməraml× fəaliyyətinə ayna tutmuşdur. Alimin yaz×lar× 

Azərbaycanda sovet dÞvrãnãn qabaqc×l "Azərbaycan", 

"Ədəbiyyat və İncəsənət", "Respublika", "Azərbaycan mãəllimi", 

Gãrcãstanda "Saxalxo qanatleva", "Soplis sxovreva", "Tbilisi", 

"Kartuli Ena da Literatura Skolasi", rus dilində iş×q ãzã gÞrən 

"VeÑerniy Tbilisi", "Molodyoj Qruzii", Azərbaycan dilində nəşr 

olunan “Şərqin Şəfəqi”, "Sovet Gãrcãstan×", "Gãrcãstan", "Qələ-

bə Bayrağ×" qəzet və jurnallar×nda, həmÑinin, S.Orbeliani ad×na 
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Tbilisi DÞvlət Pedaqoji İnstitutunun "Elmi əsərlər"i məcmuəsində 

dərc edilmişdir. 

Həmin məqalələrin mÞvzu rəngarəngliyi, məzmun dərinliyi, 

əhatə dairəsi və ədəbi-ictimai əhəmiyyəti bax×m×ndan da maraq 

kəsb edir. "Azərbaycan şairləri və Gãrcãstan", "Kãr Xəzərə 

qovuşur", "Dostluq kÞnãldən-kÞnãlə kÞrpãdãr","M.P.Vaqif və 

Gãrcãstan", "Bak×xanov və Tiflis mãhiti", "Azərbaycan şairləri 

Gãrcãstan haqq×nda", "İld×r×ml× yollarla" baleti gãrcã 

səhnəsində", "Koroğlu" dastan× gãrcã dilində", "Fãzuli gãrcã 

ədəbiyyatşãnasl×ğ×nda", "Nikoloz Barataşvili Azərbaycan 

dilində", "Ulduzlar sÞnəndə", "Gãrcã ədəbi dilində Azərbaycan 

leksikas×", "Azərbaycandilli məktəblərdə gãrcã dilinin tədrisinin 

aktual məsələləri", "Gãrcã pyesi Azərbaycan səhnəsində", "Gãrcã 

ədəbiyyat× nãmunələri Azərbaycan dərsliklərində", "Gãrcãstan 

Azərbaycan poeziyas×nda" və başqa ədəbi-elmi məqalələri alimin 

toxunduğu məsələlərin əhatə dairəsindən xəbər verir və onun 

Ñoxillik zəhməti, geniş araşd×rmalar× nəticəsində araya-ərsəyə 

gəlmişdir. 

Mədəd mãəllimin yarad×c×l×ğ×nda diqqətimi xãsusi Ñəkən bir 

məqam da Gãrcãstanda azərbaycanl×lara məxsus yer adlar×n×n 

tədqiqi oldu. Soydaşlar×m×z×n yãzilliklər boyu yaşad×ğ×, bÞyãk 

imperiyalar×n parÑalanmas× və XX əsrdə baş vermiş mãrəkkəb 

tarixi hadisələr nəticəsində sərhədlərimizdən kənarda qalm×ş 

BorÑal×, Qarayaz×, QaraÑop kimi mahallar×n toponimikas×, 

zənnimcə, yetərincə Þyrənilməyib, ancaq Mədəd mãəllim bu 

sahədə araşd×rma aparan ilk alimlərimizdəndir. Onun Þtən əsrin 

80-ci illərindən apard×ğ× tədqiqat zəhmətlə yanaş×, həm də cəsarət 

tələb edirdi. "Gãrcãstanda tãrkkÞklã qədim oykonimlər", 

"X-XVII əsrlər gãrcã tarixi mənbələrində Azərbaycan-tãrk kÞklã 

toponimlər", "BorÑal× toponimləri" kimi əsərlər tarixi və 

elmi-linqivistik bax×m×ndan dərin maraq doğurur. 

GÞrkəmli dilÑi alim, professor Mədəd Æobanov bu gãn də 

elmi-pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir, Azərbaycan Ali Hərbi 

DənizÑilik Məktəbində Silahl× Qãvvələrimiz ãÑãn dənizÑi zabit 
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kadrlar×n×n yetişdirilməsinə, onlar×n dilimizə və keÑmişimizə 

hÞrmət ruhunda tərbiyə edilməsinə Þz tÞhfəsini verir. Eyni 

zamanda Mədəd mãəllim Azərbaycan və gãrcã xalqlar× aras×nda 

mədəni əlaqələrin dərinləşməsinə yÞnəlmiş rəngarəng 

məqalələrilə kãtləvi-informasiya vasitələrində Ñ×x×ş etməkdə 

davam edir. 

 

 

Mayor Əbülfət Qasımov, 

“Azərbaycan Ordusu” № 31 (1456),  

30 may 2009-cu il. 

 

 

“BĠR OLSA YOLDAġIN, DOSTUN ƏMƏLĠ...” 

 

    Xalqlar aras×nda əməkdaşl×q və 

dostluğun inkişaf etdirilməsində və 

mÞhkəmləndirilməsində elm, təhsil və 

mədəniyyət xadimlərinin ãzərinə bÞyãk 

missiya dãşãr. Gãrcãstan-Azərbaycan əla-

qələrinə nəzər sald×qda iki xalq aras×nda ta-

rixi qədim olan xoş qonşuluq mãnasibətləri-

nin bu gãn də layiqincə davam etdirildiyinin 

şahidi oluruq. ÊrəkaÑan hald×r ki, bu əlaqə-

lərin daha da dərinləşməsi ãÑãn Azərbaycan alim və ziyal×lar× Þz 

layiqli tÞhfələrini verməyə Ñal×ş×rlar. Belə ziyal×lar×m×zdan biri də 

gÞrkəmli tãrkoloq, tan×nm×ş dilÑi alim, Azərbaycan Respublikas× 

Prezidenti yan×nda Ali Attestasiya Komissiyas×n×n Ekspert 

Şuras×n×n ãzvã, filologiya elmləri doktoru, professor Mədəd 

Æobanovdur. 

Əslən Gãrcãstann×n BorÑal× mahal×ndan olan Mədəd mãəllim 

Ñoxillik elmi-pedaqoji fəaliyyətilə yanaş×, Gãrcãstan-Azərbaycan 

ədəbi əlaqələrinin Þyrənilməsinə də geniş yer ay×rm×şd×r. Hələ 

Gãrcãstanda yaşad×ğ× və işlədiyi illərdə iki xalq aras×nda zəngin 
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tarixə malik ədəbi mãnasibətlərin inkişaf× ãÑãn əlindən gələni 

əsirgəməyib. Bu bax×mdan alimin "Azərbaycan-gãrcã ədəbi 

əlaqələri" kitab×na Þn sÞz yazm×ş Azərbaycan və Gãrcãstan Yaz×-

Ñ×lar Birliklərinin ãzvã Əli Abbas×n fikirləri diqqətəlayiqdir: 

"Professor Mədəd Æobanov Tbilisidə elmi-pedaqoji fəaliyyətə 

başlayarkən Tbilisi şəhərində azərbaycanl×lar×n mədəni mərkəzini 

yenidən dirÑəltmək məqsədilə geniş sahəli elmi-pedaqoji və 

ictimai işlərlə məşğul olur. O, Tbilisi səhərində fəaliyyət 

gÞstərdiyi dÞvrdə gãrcã ziyal×lar× və elmi ictimaiyyətilə yax×ndan 

əlaqələr saxlay×r, tez-tez mãxtəlif mÞvzularda mãzakirələr 

apar×rd×. Bir sÞzlə, professor Mədəd Æobanov Tbilisi şəhərində 

fəaliyyət gÞstərdiyi dÞvrdə xalqlar dostluğunun carÑ×s× kimi 

fəaliyyət gÞstərirdi". 

Həmin dÞvrdə zəhmətsevər alim Tbilisidə ãmumtəhsil və ali 

məktəblərin filologiya fakãltələri ãÑãn tədris proqramlar×, dərslik-

lər, dərs vəsaitləri, monoqrafiyalar haz×rlay×b Ñap etdirmişdir. Hə-

mişə azərbaycanl×larla gãrcãlər aras×nda dostluq mãnasibətlərinin 

mÞhkəmlənməsinə xidmət edən ədəbi əlaqələri araşd×rma 

obyektinə Ñevirməklə, qonşu xalqlar aras×nda dostluğun 

təbliğatÑ×s× olmuşdur. 

Azərbaycan-Gãrcãstan xalqlar× aras×nda mədəni əlaqələrin elə 

bir sahəsi olmay×b ki, professor Mədəd Æobanovun nəzərindən 

yay×ns×n. Alim ədəbi-tənqidi: məqalələrini Azərbaycan və 

Gãrcãstan mətbuat×nda mãxtəlif dillərdə dərc etdirməklə maraq 

doğuran ədəbi-mədəni hadisələri gãrcã və azərbaycanl× 

ictimaiyyətin diqqətinə təqdim etmişdir. 

Mãəllifin məqalələrinə yer ay×rm×ş mətbuat orqanlar×n×n 

spektri kifayət qədər genişdir və qonşu Þlkələrin ən sanball×, nã-

fuzlu qəzet və jurnallar× azərbaycanl× elm adam×n×n dostluğa xid-

mət edən xoşməraml× fəaliyyətinə ayna tutmuşdur. Alimin yaz×-

lar× Azərbaycanda sovet dÞvrãnãn qabaqc×l "Azərbaycan", 

"Respublika", "Azərbaycan  mãəllimi",   "Ədəbiyyat  və  

İncəsənət"; Gãrcãstanda "Saxalxo qanatleva", "Soplis sxovreva", 

"Tbilisi", ""Kartuli Enai da Literatura Skolaş×", rus dilində iş×q 
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ãzã gÞrən "VeÑerniy Tbilisi", "Molodyoj Qruzii", Azərbaycan 

dilində nəşr olunan “Şərqin  Şəfəqi”, "Sovet Gãrcãstan×"     

("Gãrcãstan"),     "Qələbə Bayrağ×", "Trialeti" adl× qəzet və 

jurnallar×nda, həmÑinin, S.S.Orbeliani ad×na Tbilisi DÞvlət 

Pedaqoji İnstitutunun "Elmi Əsərlər" məcmuəsində dərc 

edilmişdir.     

İlk nÞvbədə, xalqlar aras×nda dostluğun,  mãlayim  insani  

mãnasibətlərin dərinləşməsində Þnəmli xidmət gÞstərmiş və bu 

gãn də bu sahədə zəhmətini əsirgəməyəni Azərbaycan və gãrcã 

xalqlar×n×n ən layiqli Þvladlar×n×n fəaliyyəti professor M.Æobano-

vun   ədəbi-tənqidi   və   publisistik yarad×c×l×ğ×nda Þz əksini 

tapm×şd×r. Həmin məqalələrin mÞvzu rəngarəngliyi, məzmun də-

rinliyi, əhatə dairəsi və ədəbi-ictimai əhəmiyyəti bax×m×ndan da 

maraq kəsb edir. "Azərbaycan şairləri və Gãrcãstan", "Kãr Xəzə-

rə  qovuşur".  "Dostluq   kÞnãldən-kÞnãlə kÞrpãdãr",. 

“M.P.Vaqif və Gãrcãstan", "A.Bak×xanov və Tiflis mãhiti", 

"Azərbaycan şairləri Gãrcãstan haqq×nda", "İld×r×ml× yollarla" 

baleti gãrcã səhnəsində", "Koroğlu" dastan× gãrcã dilində", 

"Fãzuli gãrcã ədəbiyyatşãnasl×ğ×nda", "Nikoloz Barataşvili 

Azərbaycan dilində", "Ulduzlar sÞnəndə", "Gãrcã ədəbi dilində 

Azərbaycan leksikas×", "Azərbaycandilli məktəblərdə gãrcã 

dilinin tədrisinin aktual məsələləri", "Gãrcã pyesi Azərbaycan 

səhnəsində", "Gãrcã ədəbiyyat× nãmunələri Azərbaycan 

dərsliklərində", "Gãrcãstan Azərbaycan poeziyas×nda" və başqa 

ədəbi-elmi məqalələri alimin toxunduğu məsələlərin əhatə 

dairəsindən xəbər verir və onun Ñoxillik zəhməti, geniş 

araşd×rmalalar× nəticəsində araya-ərsəyə gəlmişdir. 

Professor M.Æobanov "Azərbaycan-gãrcã əlaqələrinin tarixi 

kÞkləri" mÞvzusunun araşd×r×lmas×na hələ Tbilisidə sabiq 

A.S.Puşkin ad×na DÞvlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix-filologiya 

fakãltəsinin Azərbaycan bÞlməsində təhsil ald×ğ× illərdən (III kurs 

tələbəsi olduğu vaxtdan) başlam×ş və indi də bu sahədə 

fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Bu sahədə onun "Sevirəm 

Gãrcãstan×" (almanax, Azərbaycan şairləri Gãrcãstan haqq×nda, 
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Bak×, 1977). "Dostluq nəğmələri" (almanax, Azərbaycan sovet 

sairləri Gãrcãstan haqq×nda, (gãrcã dilində, Tbilisi, 1978), "Azər-

baycan-gãrcã ədəbi əlaqələri" (Bak×, 2008), "Azərbaycan-gãrcã 

əlaqələrinin tarixi kÞkləri" (Bak×, 2010), "Azərbaycanca-gãrcãcə 

q×sa dan×ş×q lãğəti" (həmmãəllif, Tbilisi, 1977,1991, Bak×, 2008) 

adl× kitablar× iş×qãzã gÞrmãşdãr. Mətbuat orqanlar×nda onun 

kitablar× haqq×nda onlarla rəylər Ñap olunmuşdur. Hətta, "Sevirəm 

Gãrcãstan×" kitab×ndan "Azərbaycan sovet ensiklopediyas×"n×n VI 

cildində (Bak×, 1982, səh. 135) "Gãrcãstan SSR" məqaləsində 

istifadə olunub... 

Məşhur gãrcã ədəbiyyatÑ×s× və tərcãməÑisi Leyla Eradzenin 

Ñevirməsində Azərbaycan şairlərinin Gãrcãstana həsr etdiyi şeir-

lərindən Mədəd mãəllimin tərtib etdiyi "Dostluq nəğmələri" kitab× 

barədə Sovet Gãrcãstan×" qəzetində filologiya elmləri namizədi 

V.Cangidze və yaz×Ñ×-jurnalist Ə.İsmay×ll×n×n maraql× resenziyas× 

dərc edilmişdir. Mãəlliflər kitab haqq×nda yaz×rlar: "Mədəd 

Æobanovun tərtib etdiyi bu kitabda mãasir Azərbaycan şairlərinin 

Gãrcãstan haqq×nda yaz×lm×ş əlliyə yax×n şeri toplanm×şd×r... 

Həmin şeirlərin ruhu gãrcã poeziyas×na yax×n olduğu ãÑãn oxucu 

kãtləsi tərəfindən səmimi qarş×lan×r... "Dostluq nəğmələri" 

kitab×n× Azərbaycan və Gãrcãstan ədəbi əlaqələri sahəsində 

təqdirəlayiq hal hesab etmək laz×md×r". 

Mədəd mãəllimin yarad×c×l×ğ×nda diqqətimi xãsusi Ñəkən bir 

məqam da onun Gãrcãstanda azərbaycanl×lara məxsus yer 

adlar×n×n tədqiqidir. Soydaşlar×m×z×n yãzilliklər boyu yaşad×ğ×, 

bÞyãk imperiyalar×n parÑalanmas× və XX əsrdə baş vermiş 

mãrəkkəb siyasi-tarixi hadisələr nəticəsində sərhədlərimizdən 

kənarda qalm×ş BorÑal×, Qarayaz×, QaraÑÞp kimi mahallar×n 

toponimikas×, zənnimcə, yetərincə Þyrənilməyib, ancaq Mədad 

mãəllim bu sahədə araşd×rma aparan ilk alimlərimizdəndir. Onun 

Þtən əsrin 80-ci illərində apard×ğ× tədqiqat bÞyãk zəhmətlə yanaş×, 

həm da cəsarət tələb edirdi. "Gãrcãstanda tãrkkÞklã qədim oy-

konimlər", "X-XVII əsrlər gãrcã tarixi mənbələrində Azərbaycan-

-tãrk kÞklã toponimlər", "BorÑal× toponimləri" kimi əsərlər tarixi 
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və elmi-linqivistik bax×m×ndan dərin maraq doğurur. 

Qonşu xalqlar aras×nda xoş mãnasibətlərin yaranmas× və dərin-

ləşməsi, ilk nÞvbədə, insanlar aras×nda ãnsiyyətdən başlan×r. 

Gãrcãstanda yaşayan soydaşlar×m×z bu Þlkənin vətəndaşlar×d×r və 

gãrcã dilini Þyrənmədən Þlkələrin ictimai-siyasi həyat×nda Þz 

layiqli yerini tuta bilməzlər. Ən başl×cas× isə, qonşu gãrcãlərlə 

yetərincə ãnsiyyət qurmaqda Ñətinliklər qaÑ×lmaz olar. Bu aspekti 

diqqətdən qaÑ×rmayan Mədəd mãəllim hələ 1977-ci ildə 

M.ÆinÑaladze ilə birlikdə "Azərbaycanca-gãrcãcə q×sa dan×ş×q 

lãğəti" tərtib edərək Tbilisidə dərc etdirmişdir. Sonralar lãğət 

təkmilləşdirilərək təkrar Ñap olunmuşdur... 

Vəsaitlə bağl× "VeÑerniy Tbilisi" qəzeti redaksiya məqaləsilə 

Ñ×x×ş etmiş və onun haz×rlanmas×n× yãksək qiymətləndirmişdir: 

"Bu respublikam×zda ilk belə nəşrdir. Məlum olduğu kimi, Gãr-

cãstanda 270 min azərbaycanl× yaşay×r. Azərbaycan məktəbləri 

fəaliyyət gÞstərir. Lãğəti tərtib edən Mədəd Æobanov və 

M.ÆinÑaladze onu, ilk nÞvbədə, Azərbaycan məktəblərinin 

yetirmələri ãÑãn nəzərdə tutmuşlar. Kitabda əsas diqqət dan×ş×q 

nitqinin inkişaf×na yÞnəlib". 

GÞrkəmli dilÑi alim, professor Mədəd Æobanov bu gãn də 

elmi-pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir. Azərbaycan Ali Hərbi 

DənizÑilik Məktəbində Silahl× Qãvvələrimiz ãÑãn dənizÑi zabit 

kadrlar×n×n yetişdirilməsinə, onlar×n dilimizə və keÑmişimizə 

hÞrmət ruhunda tərbiyə edilməsinə Þz tÞhfəsini verir. Eyni za-

manda, Mədəd mãəllim azərbaycan və gãrcã xalqlar× aras×nda 

mədəni əlaqələrin dərinləşməsinə yÞnəlmiş rəngarəng 

məqalələrilə kãtləvi-informasiya vasitələrində Ñ×x×ş etməkdə 

davam edir. 

İki il Þncə anadan olmas×n×n 70, elmi pedaqoji fəaliyyətinin 50 

illik yubileyilə əlaqədar Mədəd mãəllim Gãrcãstandan da 

təbriklər alm×şd×r. S.S.Orbelian× ad×na Tbilisi DÞvlət Pedaqoji 

Universitetində uzun mãddət filologiya fakãltəsinin dekan× 

işləmiş professor Konstantin Ramişvili yubiliyara gÞndərdiyi 

məktubunda vaxtilə həmkar×n×n Gãrcãstanda mãəllim kadrlar×n×n 
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haz×rl×ğ×na Þnəmli tÞhfə verdiyini qeyd etmiş, ona Qafqaz 

uzunÞmãrlãlãyã arzulam×şd×r. Eyni zamanda, professor Mədəd 

Æobanov Azərbaycan-Gãrcãstan ədəbi əlaqələrinin inkişaf×ndak× 

fəaliyyətinə gÞrə, bu yax×nlarda keÑirilmiş "Azərbaycanda gãrcã 

kitab× gãnləri" mãnasibətilə GÊAM-×n xatirə diplomu ilə təltif 

edildi. Biz də gÞrkəmlii alimi təbrik edir, ona yarad×c×l×q uğurlar× 

arzulay×r×q. Nizami Gəncəvi demişkən, “bir olsa yoldaş×n, dostun 

əməli, daşdan su Ñ×xarar onlar×n əli...” 

Mayor Əbülfət Qasımov, 

"Azərbaycan Ordusu". 

"Elm və Təhsil"qəzeti,  

№ 07 (236),may 2010-cu il. 
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BORÆALIDAN GƏLƏN KĠġĠ 
 

    BorÑal× tarixi-coğrafi şəraitinə 

gÞrə BÞyãk Qafqaz×n yuxar× 

axar×ndad×r. Bu ərazilərdən gələn 

dağ Ñaylar× Kãrə doğru ax×r, bÞyãk 

nəhrə qovuşur və ãmmana Ñat×r. 

Əgər dağ Ñaylar×n×n ãmumi axar× 

ilə insan taleləri aras×nda bənzərlik 

gÞrmək mãmkãn olsayd×, belə bir 

bənzəyişin elə professor Medəd 

Æobanovun taleyinə yaz×ld×ğ×n× 

birincilər s×ras×nda deməliyik. O, 

1937-ci ildə Bolnisi rayonunun 

Darvaz kəndində anadan olub. 

Əvvəllər də demişəm, 37-ci ildə dãnyaya gələn və bu gãn 

Azərbaycan mənəvi mãhitinin apar×c× qãvvələri kimi tan×nan 

ziyal×lar rejimlərin haqs×zl×ğ×na qarş× Tanr×n×n əvəz olaraq 

xalq×m×za bəxş elədiyi iş×q sərvətləridir. Bu gãn professor Mədəd 

Æobanov kimi tan×d×ğ×m×z gÞrkəmli Azərbaycan alimi, taleyin hər 

cãr məhrumiyyətlərinə dÞzərək iradəsi və gãcã sayəsində dilÑilik 

elmində Þz yerini tutub. Əlbəttə, bÞyãk əzablar, bÞyãk Ñətinliklər, 

kas×bl×ğ×n məhrumiyyətlərin gətirdiyi ac×l×qlar onu yolundan 

dÞndərə bilmədi. 

Tiflis Pedaqoji İnstitutunun hələ II kurs tələbəsi olanda onun 
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mənəvi mãhitinə elmin qap×s× aÑ×lm×şd×. Maraql×d×r ki, həmin 

vaxt bir tələbənin materiallar×ndan "Azərbaycan dilinin 

dialektoloji lãğəti"ndə (1964) istifadə olunub. Hələ o vaxt kimsə 

deyə bilməzdi ki, M.Æobanov filologiya elmləri doktoru, 

professor Yusif Seyidovun qeyd etdiyi kimi, antroponimiya 

sahəsində ən gÞrkəmli, ən az× Afad Qurbanovdan sonra ikinci 

mãtəxəssis kimi tan×nacaq. 

M.Æobanovun tədqiqatlar×nda "Tarixi-etnoqrafik aspekt 

gãclãdãr, apar×c×d×r" (C.Hãseynzadə). Professor yeri gəldikcə mã-

raciət elədiyi mãəlliflərin fikirlərinə dəqiq və ayd×n mãnasibətlər 

bildirir, ən sərt mãbahisələrə girişməkdən belə Ñəkinmir. Bu da 

onu gÞstərir ki, sahə elminə daxil olmaqdan əvvəl Ñox gãclã baza 

biliklərinə yiyələnmişdir. 

Azərbaycan elminin, əlbəttə, sÞhbət dilÑilik elmindən gedir - 

ayr×-ayr× sahələri ãzrə məktəb yaratm×ş alimlərin adlar× iftixarla 

Ñəkilir. Maraql×d×r ki, M.Æobanov professor Əbdãləzəl 

DəmirÑizadəni həyat×n×n Þrnəyi hesab edir. Onu Þzãnãn ustad× və 

mãəllimi kimi yaddaş×nda, tədqiqatlar×nda, iş ãslubunda, elmə 

yeni gələn gənclərə mãnasibətində qoruyub-saxlay×r. 

Təqribən q×rx beş il bundan əvvəl yazmağa başlad×ğ× 

dissertasiya işi onun taleyində uğur amili kimi Þzãnã təsdiq elədi. 

O, bu işi tãrk dillərinə dair qədim yaz×l× abidələrlə mãqayisəli 

şəkildə işləmişdir. Bununla da M.Æobanov Azərbaycan×n dilÑilik 

elminə gãclã bir aÑar vermişdi. Dilimizin lãğət tərkibinin inkişa-

f×nda sÞzlərin mənaca dəyişməsində və etimologiyas×n×n araşd×r×l-

mas×nda dialekt və şivə materiallar× xãsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu, mãəllif qənaəti idi. Ona gÞrə də, həmin tədqiqat×n sonunda 

verilən leksem və frazemlər lãğəti dilimizin tarixi qatlar×na 

getmək ãÑãn Ñox dəyərli mənbədir. 

Professor M.Æobanovun ãmumtãrkoloji axtar×şlar× da Ñox 

uğurludur. "Məhz bu bax×mdan tãrk xalqlar×n× ədəbi dillərinin 

birliyinə və ortaq dilliyə doğru yÞnəltmək və onlar×n mãasir 

problemlərini vahid mãstəvidə həll etmək tãrkoloqlar×m×z×n 

qarş×s×nda ən mãhãm problem olmal×d×r" - deyirsə, demək, onun 
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Þzã də bu yÞndə axtar×şlar×n×, yarad×c×l×qlar×n× əzmkarl×qla davam 

etdirir. Onun üçün ədəbi dilimiz xalqımızın milli sərvətidir. Bu 

sərvətin araĢdırılması üçün zəkasını, iĢığını yorulmadan, 

əzmkarlıqla sərf edən, çarpıĢan, mübarizə aparan alimlərin 

özləri də elə onların mənsub olduqları xalqın milli sərvətidir. 

Bu gãn Mədəd Æobanova Ñox bÞyãk hÞrmət və ehtiram var. 

HÞrmət və ehtiram yox yerdən yarana bilməz. 

 

UCALAN SÉZ ZĠRVƏSĠ 

BĠR PAYIZ GÊNÊ 

 

Hava buludlu olduğundan bir az 

da tutqun idi. Ağaclar×n 

yarpaqlar×na təzəcə dən dãşãrdã. 

Tələsəni, Þmrãnã itirəni də vard×. 

Zaman×n kãləyinə davam 

gətirməyib budağ×ndan ãzãlmãş 

yarpaq dəlibaş Bak× kãləyinin 

qabağ×nda duruş gətirə bilmir, 

havada dolan×r, bir sakit 

kãncə-bucağa ilişənə qədər 

Ñ×rp×n×rd×. KãÑədə metrodan Ñ×x×b 

Elmlər Akademiyas× binas×na tərəf 

adlamaq istəyən gənci maş×nlar×n 

arams×z ax×n× xeyli ləngitdi. 

Yaxas×na, boyun-boğaz×na dolan kãlək də onun irəliləyişinə mane 

olurdu. Səliqə ilə daranm×ş saÑlar× həmyaş×dlar×ndan xeyli hãndãr 

gÞrãnən nazik, q×s-q×vraq, sivri burun oğlan, deyəsən, hələ yaxş× 

tan×mad×ğ× şəhərin bu hay-kãyãndən bir qədər bezikmiş kimi idi. 

Ancaq gedəcəyi ãnvan×, aÑacağ× qap×n× hələ dãşãncəsində, olsa 

da, yaxş× tan×y×rd×. Ax×r ki, kãÑəni də qətiyyətlə keÑdi, pillələri də 

sãrətlə qalxd×. Bu da Nəsimi ad×na DilÑilik İnstitutu, 

Dialektologiya şÞbəsi, professor Məmmədağa Şirəliyevin 

kabineti. Az qala qap×dan qay×dacaqd×. Ax× o, bura necə gəlib 
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Ñ×xm×şd×? Hans× istək, hans× arzu idi onu professorun yan×na 

gətirmiş? Qap×n× dÞymədi, amma yavaşca aralad×. Professor 

masan×n arxas×ndan aÑ×lan qap×n×n səsinə baş×n× qald×rd×. Yaş×na 

uyğun gəlməyən, bir qədər də professorun nəzərində cans×z, 

Ñəlimsiz gÞrãnən gənc lap elə yenicə ali məktəbə qəbul olunmuş 

tələbəyə daha Ñox bənzəyirdi. 

Yax×nlaş×b salam verdi. Professor masan×n arxas×ndan azca 

dikəldi, əlini uzatd×. Gənc art×q qocalmaqda olan alimin əlini s×x-

d×, bu əldə bir hərarət duydu. Bayaq az qala ãşãyãrdã. Elə indicə 

s×x×b ayr×ld×ğ× əldən can×na yay×lm×ş hərarət kiÑik tər damlalar×na 

Ñevrildi. 

Cavan oğlan əli ilə aln×n×n tərini sildi. Təri siləndən sonra 

yad×na dãşdã ki, cibində dəsmal× da var. 

Xoş gəlmisən, nə laz×m idi? 

Professor, mən sizin... 

Hə, hə, buyur, buyur... 

Cavab ãÑãn bir qədər ləngidi. Haradan, necə başlad×ğ×n× 

kəsdirə bilməmişdi. Bayaqdan yãz dəfə necə dan×şacağ×n×, nə 

deyəcəyini, istəyini nə təhər bildirəcəyini yãz dəfə ÞlÑãb-biÑmiş, 

hələ bəlkə, məşq də eləmişdi. Professor haqq×nda da məlumat 

toplam×şd×. Dialektologiya elminin ən gÞrkəmli nãmayəndəsi 

olduğunu bir nÞv Azərbaycan dilÑiliyində bu sahənin yarad×c×s× 

olduğunu da bilirdi. Nə olsun ki, indi bãtãn bunlar yad×ndan 

Ñ×xm×şd×. 

Təzədən əlini dəsmala uzad×b bir də al×n tərini silmək istəsə də, 

professorun səsi onu fikrindən daş×nd×rd×. Elə həmin andaca 

can×na yay×lm×ş istiliyin, hərarətin, aln×nda puÑurlanan tərin 

gətirdiyi Ñaşq×nl×q yox oldu.  

Professorun ona zillənmiş nəzərləri alt×nda qoltuğundak× kiÑik 

kağ×z qovluğunun bağlar×n× aÑmağa Ñal×şd×. Tərslikdən deyəsən, 

iplər də dãyãnə dãşmãşdã. Professorun qal×n dodaqlar×n×n 

aras×ndan asta-asta eşidilən p×Ñ×lt×ya bənzər sÞzləri lap ayd×n 

eşitdi: 

- Elə qabaqca biz ham×m×z belə olmuşuq. Bãtãn əyər-əskiyi 
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zaman Þzã dãzəldəcək. Bizimki  yolu  gÞstərməkdir.  O yolu  

necə getmək hər kəsin Þz işidir. Ax×r ki, qovluğu aÑ×b sənədlərin 

aras×ndan Tbilisi Pedaqoji Universitetinin  tarix-filologiya   

fakãltəsinin məzunu olduğunu gÞstərən diplomu əlinə gÞtãrãb 

professora vermək istəsə də, elə bil ki, hans×sa bir qãvvə onun 

qolunu tutub saxlad×: «Bəlkə, heÑ diploma ehtiyac yoxdur, bəlkə, 

elə dan×ş×m», - xəyal×ndan keÑirdi. 

Amma professor əlini uzatm×şd×: - Ver, ver bəri, bax×m. - Hə, 

demək, sən Tbilisinin məzunusan. 

Professor diploma bax×b: - məqsədin nədir? - deyə soruşdu. 

- Professor mən BorÑal× şivələri ilə bağl× tədqiqat aparmaq 

istəyirəm. 

Cãmləni bitirəndən sonra elə bil ki, onun ãstãndən dağ 

gÞtãrãldã. Bəlkə, heÑ Þzã də nəyə sevindiyini bilmirdi. Elə bil ki, 

bãtãn məsələlər uğurla həll olunmuşdu. 

- Æox yaxş×, Azərbaycan dili Ñox nəhəng bir ağacd×. Onun 

kÞkləri, rişələri BorÑal×dan, Təbrizdən, Dərbənddən, GÞyÑədən, 

lap elə Kərkãkdən başlan×r. Biz bu dil ağac×n×n bãtãn gãcãnã dərk 

etmək ãÑãn onun mahiyyətini, leksik zənginliyini gələcək 

nəsillərə Ñatd×rmaq ãÑãn bu kÞkləri yaxş×-yaxş× Þyrənməliyik. Ele 

sənin Þzãn də BorÑal×da doğulmusan. Soy ad×n da maraql×d×r. 

Mənə mãəllimimi xat×rlatd× - Bəkir Æobanza-deni. Eşitmisən? 

Şãbhəsiz, professor ali filoloji təhsili olan bir gəncin Bəkir 

Æobanzadə haqq×nda kifayət qədər məlumatl× olacağ×n× bilməmiş 

deyildi. Amma bir ustad kimi elmə gəlmək istəyən gəncin necə 

cavab verəcəyini eşitmək istəyirdi. 

- Bəli, bəli, professor, əslən Kr×m-tatar tãrklərindəndir. 

Repressiya olunub. Azərbaycan×n mənəvi mãhitində onun bÞyãk 

rolu olub. 

Professor gəncin bir az tələsə-tələsə verdiyi cavabdan deyəsən 

raz× qald×. 

Hə, indi keÑək mətləbə. Elmin yolu Ñox Ñətindir, oğul, dÞzə 

biləcəksənmi? İşini vaxt×nda yaz×b təhvil vermək ham×ya nəsib 

olmur. 
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- Bəli, professor, inan×ram ki, Þhdəsindən gələcəyəm. 

...Həmin gãn professor BorÑal×dan gəlmiş gənclə-Mədəd 

Æobanovla xeyli sÞhbət elədi. Ailə vəziyyətini, dãnyagÞrãşãnã, 

haz×rl×ğ×n× aşkarlayacaq Ñoxlu suallar verdi. Birdən iki əlini də 

stola vurub ayağa qalxd×. Bu, bayaqdan suallara cavab verən, 

demək olar ki, Ñaşq×nl×qdan Ñ×xm×ş gənci təzədən Ñaşd×rd×: - Bəl-

kə, professor nədənsə əsəbiləşdi, naraz× qald×? - Yox, deyəsən 

belə deyildi. Professor hələ də oturduğu yerdən tərpənməyən 

gəncin lap yan×na gəlib iki əlini də onun Ñiyninə qoydu. O, indi 

hiss elədi ki, Þzã də ayağa durmal×d×r. 

- Get oğul, sənədlərini haz×rla, mən bəri başdan səni təbrik 

edirəm. Ərizəndə elə beləcə də gÞstərərsən: «Azərbaycan Dilinin 

Bolnisi rayon şivələrinin leksik xãsusiyyətləri». Bu, sənin 

dissertasiya mÞvzundur… 

Æox sonralar Azərbaycan×n gÞrkəmli alimi, dialektologiya ãzrə 

M.Şirəliyevin yetirmələrindən olan cəfakeş alim Sefi Behbudov 

yazacaqd× ki: «Onun belə bir konkret mÞvzuya mãraciət etməsi 

akademik Şirəliyevin ãrəyincə olur. Æãnki o vaxta qədər 

Azərbaycan dili şivələrinin leksik xãsusiyyətlərindən bəhs edən 

konkret bir əsər yaz×lmam×şd×».  Elmə gələn hər bir gənc 

axtar×şlar×,  tədqiqatlar× ilə elm aləmini zənginləşdirməlidir, ona 

yenilik gətirməlidir. S.Behbudovun qeyd etdiyi kimi, şivələrin 

leksik xãsusiyyətlərinin işlənilməsi həmin dÞvr ãÑãn sahənin yeni 

c×ğ×r× idi. Şãbhəsiz, burada Ñətinliklər, problemlər də az deyildi. 

Doğulub  bÞyãdãyã   əraziləri   kənd-kənd,   oba-oba 

dolaş×r, axtar×şlar apar×r, sÞzləri canl× dildən, folklordan birər-birər 

toplay×r, mətnlər ãzərində işləyir, sÞzãn sehirli aləmində bəzən 

dolaş×r, izi itirir, amma haradasa, onu Ñağ×ran parlaq ãmid iş×ğ×n× 

gÞrdãyã ãÑãn inad×ndan dÞnmãr. Bəzən olub ki, seÑdiyi mÞvzu 

ilə bağl× mãbahisələrdə ona belə də məsləhətlər verənlər tap×l×b: 

Sən daha asan mÞvzu gÞtãrə bilərdin. Elə kitabxanalarda 

işləyərdin. Daha dərviş kimi ÑÞlə-biyabana dãşməzdin. Belə 

fikirlər ilk bax×şdan cəzbedici gÞrãnsə də, onu yolundan dÞndərə 

bilmədi. Æãnki o,  art×q sÞzə vurulmuşdu.  SÞz onu ahənrãba 
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kimi  Ñəkirdi.  Axtardığı,  tapdığı,  araĢdırdığı, 

dərinliklərinə vara bildiyi sözün ucalıq zirvəsinə doğru yolu 

açılmıĢdı və bir  kimsə onu bu yoldan döndərə bilməzdi. 

Məsələ belədir ki,  hər kəs ona ayd×n olan yolun 

başlanğ×c×nda ilk add×m×n× haradan atd×ğ×n× bildiyi kimi, sonuncu 

add×m×n da harada qurtard×ğ×n× bilməmiş deyil. Ézãnã dərk edən 

insan ãÑãn bu, Þmrãn son ucudur. Gərək o sonuncu add×m×n 

Þzãnə qədər qətiyyətin,  iradən Þzãnlə olsun,  səni tərk eləmə-

sin. Yaln×z bu zaman sÞzãn ucal×q zirvəsi fəth oluna bilər. Və ye-

nə bu gãn ãÑãn M.Æobanovun  ucal×q  zirvəsindən   gÞrãnən 

yerini qaytaraq yarad×c×l×ğ×n×n ilk gəncliyinə. Gãnãmãzãn dəyərli 

sÞz sahiblərindən biri, gÞrkəmli ədəbiyyatşãnas Arif Əmrahoğlu-

nun «Mədəd Æobanov və onun sÞzã» şərti ad× ilə qəbul elədiyimiz 

fikirləri həmin yarad×cd×ğ×n ilk gəncliyi ãÑãn dumanlar× dağ×dan,  

ayd×nlaşd×r×c× missiya daş×y×r:  «Onun ÑÞrəyi də sÞzdən Ñ×x×r. 

Mənim ãÑãn xoş olan bir də odur ki, Mədəd mãəllim ÑÞrəyi və 

təskinliyi Ñ×xan sÞzə heÑ vaxt arxa Ñevirməyib, onu sevə-sevə, 

toplaya-toplaya, qoruya-qoruya «Ədəbi dilimiz xalqımızm 

mədəni sərvətidir» adlı müasir və çox sanballı əsər yazıb... 

Hətta, əlahəzrət sÞzã olduğu yerdə - mãqəddəslik məqam×nda 

gÞrməyə Ñal×ş×b. Həqiqətən də, hərə Þz sÞzã boydad×. Eləcə də, 

Mədəd  mãəllim».   Əlbəttə,   M.Æobanov   Ñox uğurla mã-

dafiə elədi.  1973-cã ildə o, art×q, elmlər namizədi  idi.  Ézbə-

kistanda Elmlər Akademiyas×n×n Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun 

elmi şuras×nda opponentlər Ə.DəmirÑizadə, F.Abdullayev, Ézbə-

kistan×n gÞrkəmli alimi, akademik Ş.Şahabdãrrəhmanov, Tãrk-

mənistan×n gÞrkəmli alimi, akademik B.Æaryarov və başqalan el-

mi işin dəyəri haqq×nda yãksək fikirlər dedilər. Bu, təkcə 

M.Æobanovun qələbəsi deyildi. Bu, həm də onun yol gÞstərəni, 

ustad×, qayğ×keşi professor Ə.DəmirÑizadənin, digər gÞrkəmli 

Azərbaycan dilÑilərinin və Azərbaycan dilÑilik elminin qələbəsi 

idi. SÞz yox, bu illər ərzində onun saÑlar× da ağarm×şd×, GÞy 

tãrkãn genetik yaddaş×n× diktə edən gÞyãmtãl gÞzləri də əvvəlki 

gãcãndə deyildi. Ax×, az qala yar×m əsrlik bir vaxt keÑmişdi. İndi 
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o, Azərbaycan×n gÞrkəmli alimidir, filologiya elmləri doktoru, 

professordur. 70-ə qədər kitab×n, 600-dən Ñox elmi məqalənin, 

400-ə yax×n publisistik-vətəndaşl×q qeyrətilə yaz×lm×ş yaz×lar×n 

mãəllifidir. Mətbu əsərlərinin ãmumi Ñap×na nail olmaq 

mãmkãnlãyã məqam×ndan yanaşsaq, otuz cilddən Ñox kãlliyyat×n 

mãəllifidir. 70 illik yubileyi mãnasibətilə ãnvan×na gÞndərilən 

teleqramlar×n, məktublar×n onun ictimai rəydəki yerini gÞstərən 

ayr×-ayr× mãəllif yaz×lar×n×n Þzã də iki cildə s×ğmaz. Ancaq belə 

rəy məktublardan yaln×z birini M.Æobanovun təhsilimizdə, 

dilÑilik elmimizdə yerinin hÞkumət səviyyəsində etiraf 

olunmas×n× təsdiq edən təhsil naziri Misir Mərdanovun məktu-

buna diqqət edək: «HÞrmətli professor Mədəd Æobanov Azərbay-

can elmi ictimaiyyəti Sizi gÞrkəmli dilÑi alim kimi hələ Gãrcãs-

tanda Ñal×şd×ğ×n×z dÞvrdən yaxş× tan×y×r. Son on beş ildə isə elmi-

-pedaqoji fəaliyyətinizi Bak×da davam etdirməyiniz elmi 

potensial×n×z×n daha geniş şəkildə ãzə Ñ×xmas×na bÞyãk imkan 

yaratm×ş və siz bir-birinin ard×nca Azərbaycan dilÑiliyinə aid bir 

s×ra sanball× dərsliklər, dərs vəsaitələri, monoqrafiyalar, elmi və 

publisistik məqalələr Ñap etdirmisiniz. Siz sÞzãn əsl mənas×nda, 

məhsuldar bir alim Þmrã yaşam×s×n×z. Sizi anadan olmağ×mz×n 70 

illik yubileyi mãnasibətilə təbrik edir, uzun Þmãr, mÞhkəm can-

sağl×ğ×, Azərbaycanda elmin və təhsilin inkişaf× naminə yorulmaz 

fəaliyyətinizdə daha bÞyãk uğurlar arzulay×ram». Yəqin ki, belə 

məktublar, rəylər, mãnasibət yaz×lar×, etiraflar Azərbaycan×n gÞr-

kəmli alimi M.Æobanovun 75, 80 illik yubileylərində də 

yaz×lacaq. Ancaq mənim məqsədim M.Æobanovun Azərbaycan×n 

gÞrkəmli aliminin hələ başlanğ×cda vətəndaşl×q qeyrəti ilə hans× 

toxumlar× səpdiyinə diqqətimi Ñəkməkdi.  

Vaxtilə, bir neÑə il əvvəl onun 70 illik yubileyi mãnasibətilə 

həmin toxumlardan dan×şm×şd×m: «İlk gəncliyində Tbilisi 

Pedaqoji İnstitutunun məzunu kimi mãəllimlik dÞvrãndə və elə 

bitirdiyi İnstitutda Ñal×şd×ğ× illərdə M.Æobanov BorÑal×n× gəzir, 

yaxş× oxuyan şagirdlərin Tbilisi Pedaqoji İnstitutuna daxil 

olmas×n× təbliğ edir, onlara deyirmiş ki, burda oxuyun. Ona gÞrə 
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burada oxuyun ki, Þz kÞkãnãzdən, yurdunuzdan ayr×lmayas×n×z. 

Qay×d×b Þz kəndlərinizdə mãəllim işləyəsiniz. M.Æobanov o vaxt 

«səpdiyi toxumlar» cãcərdi, bitdi və tarixin Ñərxi Ñevriləndən son-

ra mən deyərdim ki, BorÑal× elə o bara, o bəhərə bel bağlad×. 

Bir məsələni də yada salmaq istəyirəm. O vaxt Gãrcãstandan 

gəlmiş tələbələrin ali məktəbi qurtarandan sonra təyinat× birbaşa 

BorÑal×ya verilmirdi, Onlar Azərbavcan×n mãxtəlif rayonlar×na 

gÞndərilirdilər. Və əsasən də həmin Gãrcãstandan gəlmiş gəncdər 

ya elə Bak×ya qay×d×r, ya da Rusiyaya - Vətəndən uzaqlara ãz 

tuturdular. 

Təqribən 30 ildən Ñox mãddət ərzində BorÑal×n×n mənəvi 

mãhitini formalaşd×rmaq, bu mãhiti bÞyãtmək, onu qorumaq 

missiyas× da M.Æobanovun boynuna dãşmãşdã». İnsan×n həyat 

yolu tale yoludur. Dini-mistik təsəvvãrlərə gÞrə, hər kəs Þz 

taleyini yaşay×r. Ancaq mən bu qənaətdəyəm ki, hər kəs Þz 

taleyini mənəvi gãcã, əməli ilə yaz×r. Tale Þzã hər kəsin 

yarad×c×l×ğ×d×r. «Azərbaycan antroponimiYas×n×n əsaslar×», 

«BorÑal× toponimləri», «BorÑal× ensiklopediyas×» (5 cilddə), 

«DilÑilik - dãnya dilləri və dillər dãnyas×», «Antroponimlərin 

estetik və sosial mahiyyəti» kimi dərc olunan və yaxud nəşrini 

gÞzləyən kitablar onun zəngin elm fədaisi aləmindən xəbər verir.  

...Mədəd Æobanov Þlkələr, xalqlar aras×nda kÞrpã olan ziyal×-

lardand×r. Ortaq tãrk dilləri ilə bağl× tədqiqatlar×, Azərbay-

can-gãrcã ədəbi əlaqələri, Azərbaycan və Tãrkiyə ədəbi mãhiti 

onun tədqiqat obyekti olaraq bu gãn də diqqət mərkəzindədir. 

Azərbaycan×n   indiki   mənəvi   mãhitində onun ən yãksək 

fəxri Þdãllərə haqq× var. Zənnimcə, yax×n zamanlarda biz onu 

Əməkdar elm xadimi fəxri ad almas× mãnasibətilə təbrik 

edəcəyik. Yorulmazl×q, fədakarl×q elmə yeni gələn nəslə 

qayğ×keşlik onun ziyal×l×q xarakterinin gÞstəriciləridir.     

Yollar, taleler, insanlar, körpülər... Bəzən bircə ziyalının 

ömür yolu, həyatı bu göstəricilər üçün əsas ola bilir.  

...Sözün ucalıq zirvəsi. Bir Mədəd Æobanov zirvəsi var! 
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Daha bir payız günü 

 

Həmin bir pay×z gãnãndən yar×m əsrə qədər vaxt keÑib. Mən 

deyə bilmərəm ki, həyəcanlar×, tərəddãdləri, bəzən də Ñaşq×nl×ğ× 

ilə Þzãnə iş×q bilib gəldiyi professorun qap×s×n× aÑ×b iÑəri girməyə 

cəsarət edən həmin gənc əlli ildən sonrak×, indiki pay×z gãnãnã 

təsəvvãr edə bilirdimi? Elə həmin vaxtlarda, həmin gãnlərdə ona 

deyən olsayd× ki, sən əlli ildən sonra az qala otuz cildlikdən Ñox 

bir kãlliyyat×n mãəllifi olacaqsan, gÞrəsən, bunu həqiqət kimi 

qəbul edərdimi? Yoxsa əlÑatmaz bir uzaql×q bir keÑilməzlik kimi 

anlayard×. Bəlkə elə, mənəvi aləmindəki qaynarl×ğ×n, enerjinin, 

gãcãn təkidi ilə mən o yolu keÑəcəyəm deyərdi. Ax×, əlli ilin Þzã 

də az deyil. Bir yarad×c×l×q Þmrã, yaşamağ×n, yaratmağ×n kifayət 

qədər dərk olunmas×, kamillik və ucal×ğ×n fəthi deməkdir. Elə indi 

də hans×sa bir gənc Ñəkinə-Ñəkinə, Ñaşq×nl×qla onun əllərindəki is-

tiliyin, hərarətin mãnisliyini duyanacan tərəddãdlər iÑində onun 

yan×na gəlir. 

İndi M.Şirəliyev baş×n× qald×r×b həmin gənci iÑəriyə Ñağ×r×r. 

Əlbəttə, Mədəd Æobanov gÞrkəmində. O da qarş×s×nda əyləşib 

s×x×lan, tərləyən gənci dinləyir, sorğu-suala tutur, sonra da ona 

ãrək-dirək verir. Hələ qarş×da olan yolu gÞstərir. Ézã də 

doğru-dãzgãn yolu. 

Ağarm×ş saÑlar×n, bir qədər dərinliyə Ñəkilmiş gÞzlərin, titrək 

əllərin indiki gÞrkəmi onun ilk gəncliyindən Ñox mãəllimi ilə 

qarş×laşd×ğ× anlar× xat×rlad×r. 

Hərəkətlərində bir qədər lənglik, dan×ş×ğ×nda bir qədər təmkin 

art×b. Amma o demək deyil ki, M.Æobanov Þmrãn pay×z×n× yeni 

dãşãncələrlə qarş×lan××r. Yeni ideyalar, fikirlər, Ñoxlu kitablara 

rəylər, elmi konfranslardak× Ñ×x×şlar, elmə yeni gələn gənclərə 

məsləhətlər... bãtãn bunlar gÞstərir ki, hələ onun Þmrã Þz 

qaynarl×ğ×ndad×r. Yarad×c×l×q enerjisi daxili-mənəvi zənginlikdən 

gãc al×r. BorÑal×. Qədim Darvaz kəndi. Onu bÞyãk aləmə aparan 

yolun başlanğ×c× həmin kəndlə bağl×d×r. Darvaz yad×na dãşəndə 

Azərbaycan dilinin kÞkləri, rişələri haqq×nda professor 
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M.Şirəliyevin dedikləri xatirinə gəlir. BorÑal×dan gələn gənclərlə 

gÞrãşəndə o, həmin sÞzləri, həmin duyğular× təzədən yaşad×r və 

mãəlliminin əmanəti kimi qoruyub saxlad×ğ×n× yeni nəsillərə 

əmanətləyir. Kim bilir, bəlkə, əlli ildən sonra həmin gənclərdən 

biri elə bu gãn M.Æobanovla gÞrãşãnã bir pay×z gãnãnãn xatirəsi 

kimi yada salacaq. 

Mən əvvəllər də demişəm, indi də təkrar eləməyə lãzum 

gÞrãrəm. M.Æobanovun yetirmələri aras×nda mətbuat×m×z×n 

kifayət qədər tan×nan istedadl× oğullar×ndan biri - Mãşfiq 

Æobanl×n×n ad× yada dãşãr Mədət Æobanov irsinin davametdiricisi 

kimi. 

İndi də ilin pay×z×nday×q. Daha doğrusu, pay×z tutqun, buludlu 

havas× ilə Þmrãmãzãn qap×s×n×n ağz×ndad×r. Amma zaman o 

zaman deyil. Nə qədər oxşarl×ğ×, bənzərliyi olsa da. 

Əli Rza Xələfli 

12.09.2001 

“Kredo” № 31 (651),  

17 sentyabr 2011-ci il, səh.1-9.  
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Professor Mədəd Æobanovun  

Elmi-ictimai fəaliyyəti haqqında məlumatlar: 

 

1. 1957-ci ildən mãxtəlif qəzetlərin səhifələrində məqalə, reportaj, 

oÑerk və məlumatlarla Ñ×x×ş edir. Onun jurnalistik fəaliyyəti 

haqq×nda qəzetlərdə məlumatlar və şəkli Ñap edilir. 

Bax: 1. Redaksiya məqaləsi: Qəzetimizin fəal kÞməkÑiləri, "Sovet 

Gãrcãstan×", N: 54/4313/. 5 may 1964. 

2. M.Æobanovun Marneuli mədəniyyət evində keÑirilən oxucular 

konfrans×nda fəal mãxbir kimi iştirak× ilə əlaqədar qəzetdə şəkli 

Ñap olun××b. "Sovet Gãrcãstan×", N: 151 /4410/ 19 dekabr 1964. 

3. Mətbuat gãnã mãnasibətilə M.Æobanovun "Sovet Gãrcãstan×" 

qəzetinin ştatdankənar mãxbiri kimi fəaliyyətindən bəhs olunur, 

həmin yaz×n×n məzmunu ilə bağl× şəkli verilib. /Redaksiyan×n baş 

məqaləsi; Partiyan×n mãbariz silah×, "Sovet Gãrcãstan×", 

N:53/446// 4 may 1965. 

4. K.Kərimov, Radio gãnã, "Sovet Gãrcãstan×", 8 may 1971. 

5. /Redaksiya məqaləsi: Məcmuəmizin təzə nÞmrəsi, 

"Azərbaycan mãəllimi", № 31 /2399/ 14.IV.1972. 

6.  A.Нурджаханоглы, Любви достойная земля, "Баку"             

№ 111 /2447/ 13. V.1971. 

7. 1963-cã ildən Gãrcãstan SSR "Bilik" cəmiyyətinin ãzvãdãr. O, 

1964-1980-c× illərdə Bolnisi rayonu "Bilik" cəmiyyəti idarə heyə-

tinin ãzvã, sədr mãavini və sədri olmuş, mãxtəlif mÞvzularda 

zəhmətkeşlər, ziyal×lar qarş×s×nda və digər auditoriyalarda məru-

zələrlə Ñ×x×ş etmişdir. Bu mãnasibətlə cəmiyyətin rayon plenumu 

iştirakÑ×lar×n×n bir qrupu ilə birliklə şəkli Ñap olunmuşdur. Bax: S. 

Məhəmmədoğlu, Mãhazirə təbliğat×n×n keyfiyyəti uğrunda, 

"Sovet Gãrcãstan×", N: 65/7905/, 30 may 1978. 

8. Sovet Ordusu s×ralar×nda xidmətləri, hərbÑilərlə əlaqəsi və s. 

haqq×nda qəzetlərdə məlumatlar vard×r, şəkli Ñap olunmuşdur. 

Bax: 1. "Ленинское знамя", 8 мapma 1962 г.. 

2.Vzvod komandiri. M.Æobanovun hərbi təlimdəki fəaliyyətini 
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əks etdirən yaz× va şəkli Ñap olunub   /"Ленинское знамя ", 

20.III.1962/.3. M.Æobanovun hərbi təlimdəki fəaliyyətini əks 

etdirən yaz× Ñap olunub /M.Tишенко, Идут 

учения-коммунисты всегда с людьми,  "Ленинское знамя" 6 

апреля 1962 г., № 82/13251/.4. "Ленинское знамя", № 

261/2132114/, 13.11.1988 г.5. "Ленинское знамя", № 41 

/21394/, 18.02.1989 г. 

9. Zaqafqaziya hərbi Dairəsinin orqan× "Ленинское знамя" 

qəzetinin nəzdində "Poдник" adl× Beynəlmiləl Dostluq Klubu 

təşkil olunmuşdur. Dos.M.N.Æobanov da həmin klubun 

fəaliyyətində yax×ndan iştirak edir.Bax: Клуб 

Интернациональный Дружбы, "Ленинское знамя", Н: 

96/21149/,28 апреля 1988 г.    

9.
a
. Tələbələrin əmək semestrində tələbə dəstəsinə, o cãmlədən 

"Qamardjeba-85" tələbə dəstəsinə rəhbərlik edib.Bax: 1. "İvris 

Qantiadi"/gãrcã dilində/, 20.09.1985. 

2. "İvris Qantiadi"/gãrcã dilində/, 27.09.1985. 

3.Orucova, S.Muradova, Tələbələr qay×tm×şlar, "Sovet 

Gãrcãstan×", 22.10.1985. 

10. Dərslik və vəsait mãəllifi kimi haqq×nda qəzetlərdə 

məlumatlar Ñap olunub. Bax: 1. "Sovet Gãrcãslan×", N:58/8829/, 

12 may 1984. 

2. "Komunisti" /gãrcã dilində/ 3 noyabr 1988. 

3. "Axalqazrda komunisti" /gãrcã dilində/, 5 noyabr 1988. 

11. 23-25 may 1990-c× ildə Gãrcãstan Milli qurultay×n×n 

nãmayəndəsi olub. 

12. Elmi-pedaqoji fəaliyyəti haqq×nda qəzetlərdə oÑerklər Ñap 

olunub və radio-televiziya verilişlərində reporajlar verilib.Bax: 1. 

Ə.İsmay×ll×, A.Nuriyev, Daşkənddən gələn şad xəbər, "Sovet 

Gãrcãstan×", N: 120/7805/, 4 oklyabr 1977.2. Y.Boboxidze, 

Æveni djmobis saqalobeli /Qardaşl×ğ×n gãcã/ "Qamardjvebis 

droşa" - "Qələbə bayrağ×"- Gãrcãstan SSR-in Bolnisi rayonu/, 

N:55/4679/. 26 aprel 1980. 

3. Dãnyamal× Kərəm, Axtar×şlar, Dãşãncələr, "Sovet Gãrcãstan×", 
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N: 155/8306/, 27 dekabr 1980.4. Elmi-pedaqoji fəaliyyəti 

haqq×nda Gãrcãstan televiziyas×nda xãsusi veriliş olub. 16 mart. 

1980.5. Gãrcãstan DÞvlət Radio və televiziya verilişlərinin 

Azərbaycan redaksiyas×nda radio ilə Ñ×x×ş× olub. 11 yanvar 1986. 

13 "Yenidənqurma və elmi-texniki tərəqqi" mÞvzusunda 

Mahmudovla mãsahibəsi radio ilə verildi. 14 mart 1988.                

13
a
 N.A.Æumakovun poeziyas×nda hərbi vətənpərvərlik 

mÞvzusunda Tbilisi radiosu ilə Ñ×x×ş edib. 22 sentyabr 1988. 

13
b.
 E.Mahmudovun "Alim, ədəbiyyatşãnas və pedaqoq" adl× 

radio oÑerki və onunla mãsahibəsi radio dalğalar×nda səslənib. 2 

oktyabr 1988. 

13
q
 Haqq×nda "Баку"qəzetində yaz×l×b. Bax: 111/2447/.                  

13 
d 
мая 1971. 

10. M.Æobanovun Gãrcãstan DÞvlət Televiziya və Radio 

Verilişləri Komitəsinin Azərbaycan dilində verilişləri 

redaksiyas×n×n fəal ştatdankənar mãxbiri kimi haqq×nda bəhs 

edilir /K.Kərimov, Radio gãnã, "Sovet Gãrcãstan×",                          

8.V.1971/. 

13
s
 M.Æobanov××n pedaqoji fəaliyyətindən bəhs edilir/ 

Ə.İsmay×ll×, İmtahan s×naq meydan×d×r, "Sovet Gãrcãstan×",            

№ 11. /5658/, 25.I.1973/. 

13
y
 M.Æobanovun elmi kadrlar×n haz×rlanmas×nda yax×ndan 

iştirak×ndan bəhs edilir: "Получили отзыв, сердечно 

благодарим, желаем успехов в работе, отличного здоровья. 

Шамраев, Ишаев", Ташкент, 24.XII/1980// 

13. M.Æobanovun elmi-pedaqoji fəaliyyətindən bəhs edilir. 

(М.Гюльмамедов, Азербайджанский сектор, "Coветский 

педагог", № 17-18/288/, 23.V.1974/). 

14
.
 M.Æobanovun pedaqoji təcrãbəsindən və məktəbləraras× fənn 

mãəllimlərinin iştirak× ilə aÑ×q dərs keÑməsindən bəhs edilir 

/V.Vəliyev, Qabaqc×l mãəllimlərin təcrãbəsini yayaq, "Qələbə 

bayrağ×", № 6/3850/, 14.I.1975/. 

15. M.Æobanovun Azərbaycan dili və ədəbiyyat× kafedras× 

mãdirinin mãavini kimi "Nizami poeziya gãnləri" təşkil 
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etməsindən və həmin tədbirdə "Giriş sÞzã" ilə gÞrkəmli sÞz ustad× 

haqq×nda nitq sÞyləməsindən bəhs edilir /Z.Seyidhãseyn q×z×, 

"Nizami poeziya gãnləri", "Sovet Gãrcãstan×".                         

№ 119/8114/, 6.X.1979/. 

16. M.Æobanovun Tbilisidə A.S.Puşkin ad×na TDPİ-nin 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat× kafedras×nda prof. A.Qurbanovun 

"DilÑiliyin tarixi" kitab×n×n mãzakirəsinin təşkilindən və həmin 

mãzakirədə geniş məruzə ilə Ñ×x×ş etməsindən dan×ş×l×r 

/Ə.Əmrahov, "DilÑiliyin tarixi"nin mãzakirəsi, "Azərbaycan 

mãəllimi", № 28/2914/, 6.IV.1977/. 

17. M.Æobanovun "Mãharibə veteranlar× ilə gÞrãş"də məruzə ilə 

Ñ×x×ş etməsindən bəhs edilir. /T.Məmmədov, Məktublar ãzərində 

dãşãncələr, "Qələbə bayrağ×", № 86/3930/, 12.VII.1975/. 

18. M.Æobanovun Ufa şəhərində Tãrkologiya Komitəsinin qərar× 

ilə təşkil olunan IX Êmumittifaq Tãrkoloji konfrans×nda iştirak 

etməsi haqq×nda /M.Æobanovun qeydləri, "Sovet Gãrcãstan×", 18. 

IX. 1982/. 

19. M.Æobanovun Qafqaz Onomastikas×na həsr olunmuş              

III Umumittifaq Konfrans×nda iştirak etməsindən bəhs edilir 

/M.Æobanov, Onomoloqlar×n konfrans×nda, "Sovet Gãrcãslan×", 

31.V.1983/. 

20. M.Æobanovun "Respublikan×n ali məktəblərində Azərbaycan 

dilinin Þyrənilməsinin təkmilləşdirilməsi problemləri"nə həsr 

olunmuş Respublika Elmi-Metodik Konfransda iştirak 

etməsindən bəhs edilir/M.Æobanovun qeydləri, "Sovet Gãrcãs-

tan×", 22.I.1985/. 

21. M.Æobanovun "Yax×n və Orta Şərq xalqlar× dilləri və ədəbiy-

yatlar×n×n aktual nəzəri və metodik məsələləri"nə həsr olunmuş 

Respublika Elmi-Metodik Konfrans×nda iştirak etməsindən bəhs 

edilir /M.Æobanov, Şərqşãnaslar×n Konfrans×, "Sovet Gãrcãstan×". 

9.I.1986/. 

22. M.Æobanovun "Tãrk Onomastikas× ãzrə I Êrnumittifaq 

Konfrans×nda iştirak etməsindən bəhs edilir, Qəzetdə Æingiz 

Aytmatov və başqalar×n×n iştirak× ilə şəkli Ñap olunub. 

http://12.vii.1975/
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/M.Æobanov, Tãrkoloqlar×n Êmumittifaq Konfrans×nda, "Sovet 

Gãrcãstan×", 23.X.1986/. 

23. M.Æobanovun Al× Musayevin "M.F.Axundov və G.Eristavi" 

kitab×n× redaktə etməsindən bəhs edir /Ş.Məmmədli, 

"M.F.Axundov və G.Eristavi", "Sovet Gãrcãstan×", 16.V.1991/. 

24. M.Æobanovun "Məhəmməd Fãzuli - 500" Yubiley Elmi 

Konfrans×n× təşkil etməsindən və "Fãzuli poeziyas×n×n dili" 

mÞvzusunda Ñ×x×ş etməsindən bəhs edilir /A.Æobanova, 

"Məhəmməd Fãzuli - 500". "Təhsil", № 1/82/ 3.I.1995/. 

25. M.Æobanovun "Ézbəkistan Onomastikas×na həsr olunmuş II 

Respublika Elmi - praktik Konfrans"da iştirak etməsi və 

məruzəsinin əhəmiyyətindən bəhs edilir /Daşkənd, 1989/, 

/Filol.elmləri namizədi Ə.Tanr×verdiyev, Onomastikaya aid 

tədqiqlər, "Gənc mãəllim", № 5/857/ 28.III.1990/. 

26. M.Æobanovun "Ézbəkistan Onomastikas×na həsr olunmuş II 

Respublika Elmi - praktiki Konfrans"da istirak etməsi və 

məruzəsinin Ñap olunmuş tezislərinin əhəmiyyətindən bəhs edilir 

/Ə.Tanr×verdi, NÞvbəti konfranş qarş×s×nda, "Bak×",            

№ 61/9237/, 24.III.1990/. 

27. M.Æobanovun Azərbaycan antroponimiyas×n× tədqiq etməsi 

və doktorluq dissertasiyas× mãdafiə etməsi barədə məlumat 

verilir. (A.Qurbanov, Azərbaycan adlar×, Uşağa necə ad seÑməli,? 

Bak×, 1993, səh. 105-106). 

28. M.Æobanovun Elitar İnstitutunun rektoru kimi təaliyyətindən 

bəhs edilir /T.Xəlilova, Azərbaycan Elitar İnstitutunda /Êmumi 

iclasdan qeydlər/, "Təhsil", №13, 13.III.1994/ 

29. M.Æobanovun antroponimika sahəsindəki fəaliyyətindən bəhs 

edilir /F.Firidunlu, Gãrcãstan ərazisindəki ata adlar×, "DilÑilik" – 

1, B., 1996, səh. 34/ 

30. M.Æobanovun antroponimiya sahəsindəki fəaliyyətindən bəhs 

edilir /prof. V.Əliyev, dos.A.Hac×yev, Tãrk mənşəli Azərbaycan 

antroponimləri, "DilÑilik" – 1, B., 1996, səh.68/. 

31. M.Æobanovun Azərbaycan Onomastikas× Cəmiyyətinin İdarə 

heyətinin ãzvã seÑilməsindən bəhs edilir /V.İsrafilov, Onomastika 

http://13.ui.1994/
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cəmiyyəti yarad×lm×şd×r, "DilÑilik" - 2, B., 1996, səh. 107/. 

32. M.Æobanovun Onomalogiya Elmi Əlaqələndirmə Şuras× 

Sədrinin mãavini seÑilməsindən bəhs edilir /dos. A.Hac×yev, 

Onomalogiya ãzrə Əlaqələndirmə Şuras×, "DilÑilik" - 2, B.,1996, 

səh.108/. 

33. M.Æobanovun "Bolnisi rayonu şivələrinin leksikas×" 

/Gãrcãstan SSR/ adl× namizədlik dissertasiyas× və onun 
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“Ênvanlar”dan qeydlər 

 

Professor Mədəd Namaz oğlu Æobanov haqq×nda 

həmkarlar×n×n qeydləri:  "Filologiya elmləri namizədi, dosent 

M.Æobanov Elmi əlaqələndirmə və araşd×r×lmam×ş mÞvzular×n 

mãəyyən edilməsini bacaran gənc alimlərdən biridir" (Azərb 

E.A-n×n mãxbir-ãzvã, professor Ə.DəmirÑizadə), "GÞzəl alim, 

mehriban və xeyrxah insan" (Millət vəkili, professor N.Xuduyev), 

"İstedadl× dilÑi alim" (Millət vəkili, professor H.Mirzəyev), 

"tan×nm×ş alim-tãrkoloq" (professor A.Kamilov), "Əziz və səmimi 

dost, gÞzəl insan və gÞzəl alim" (professor T.Novruzov), 

"İstedadl× onomatoloq, gÞzəl insan" (professor T.Əhmədov), 

"HÞrmətli mãəllim, gÞzəl alim və səmimi insan" (professor 

H.Bal×yev), "Bacar×ql× tədq×qatÑ×, istedadl× dilÑi alim" (professor 

V.Hac×yev), "Dil iÑində dil saxlayan, el iÑində el qeyrəti gÞzləyən, 

dilimizin sadiq keşikÑisi" (dosent İ.Rãstəmov), "İstedadl× dilÑi 

alim, gÞzəl insan, yaxş× dost" (dosent M.Məmmədov), 

"Azərbaycan Onamastikas×n×n istedadl× tədqiqatÑ×lar×ndan biri" 

(dosent A.Hac×yev), "İstedadl× alim, gÞzəl insan, xalq×n×n və 

vətəninin vurğunu" (dosent A.Fazili), "Dilimizin inkişaf×n×n daim 

keşiyindəduran dilÑi alim və səmimi yoldaş" (dosent A.Salahova), 

"Azərbaycan×n və Gãrcãstan×n gÞrkəmli alimi" (alim-şair 

E.İskəndərzadə), "İstedadl× alim, gÞzəl insan, dostumuz, 

qardaş×m×z" (muğam ustas×, dosent V.Məmmədov), "yorulmaz 

tədqiqatÑ× alim, saf qəlbli insan və mãəllim" (jurnalist 
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M.Vəliyev), "HÞrmətli ağsaqqal alim, BorÑal× ədəbi-elmi mãhitini 

Azərbaycan ədəbi-elmi ictimaiyyətinə ləyaqətlə təqdim edən, 

alimlər aras×nda Þzãnəməxsus yeri, mÞvqeyi, hÞrmətli, nãfuzu 

olan, elmi axtar×şlara Ñox ciddi mãnasibət bəsləyən, qələminə, 

mãrəkkəbinə, ağ×l×na, zəkas×na sÞykənə-sÞykənə Azərbaycan 

elmi ictimaiyyətində Ñox ləyaqətlə, vãqarla add×mlayan, Þmrã 

boyu halall×qla, halal zəhmətlə, halal mənəviyyatla yaşayan alim" 

(Xalq şairi, Millət vəkili, Zəlimxan Yaqub); 

Filologiya  elmləri doktoru,  professor, Azərbaycan MEA 

Nəsimi ad×na DilÑilik İnstitutunun Dialektologiya şÞbəsinin 

mãdiri:  

"Azərbaycan dili! Mənim ãÑãn yer ãzərində bunu qədər istəkli 

və əziz sÞz yoxdur. Bu dil dãnya  dilləri   aras×nda  Þz  

mãstəqilliyi, yãksək estetik gÞzəlliyi və keyfiyyətləri ilə  seÑilir. 

Mənim ãÑãn istəkli olan bu dilə Mədəd mãəllim də eyni dərəcədə 

yãksək məhəbbət  bəsləyir və onun tədqiqat×ndan ləzzət al×r, 

onun incilərini, səciyyəvi xãsusiyyətlərini, istər  Altay  dilləri   

ailəsindəki mÞvqeyini,   istərsə  də  dãnya  dilləri  aras×nda-

k× nãfuzunu, Qafqazda və Yax×n Şərqdə xalqlararas× ãnsiyyət 

vasitəsi rolu oynamas×n× araşd×rmaqdan,  ahəngdarl×ğ×ndan 

dan×şmaqdan yorulmur. Bir sÞzlə, bu da onu xalq×m×z×n milli 

sərvəti olan ana dilimizin keşikÑisi kimi dayanmas×na sÞvq 

etmişdir. 

Həmkar×m professor M.Æobanov hələ elmi-nəzəri və təcrãbi 

biliyə malik bir şəxs olduğu kimi, elmi yarad×c×l×ğ× da Ñoxsahəli 

olan bir alimdir. Bir sÞzlə, o, dÞvrãmãzãn ən nãfuzlu və tan×nm×ş 

alimlərindən biridir. O, elmi yarad×c×l×qda yeni fikir və 

mãlahizələri ilə fərqlənir, həmÑinin, unudulmaz yoldaş, istedadl× 

alimdir”. 
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ÐßÄßÄ ÍÀÐÀÆ ÎÊËÑ ×ÎÁÀÍÎÂ - 70 

 

ÀËÈÐ Âß ÂßÓßÍÄÀØ 

 

ÖÐÒÎÿð ßÕÓÒÐÍ ÌÎâÖÌ ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÀÕÓ ÖÿðËÓ ÐÿÔÜÿËÓÖÓÖ, 

ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÀÕÓ ÖÿðËÓ ÄÿÖÓÑ÷ÓÕÓÔ ÐÿÔÜÿËÓÖÓÖ Íÿ ÀÑÿðËÌÒàÌÖ 

ÐÐÚÙÛËÕÓÔÌÚâ “ÓÿáÚÓÕ” ÐÿðÔÿÑÓÖÓÖ ËÓðýÿ ÜÿøÔÓÕÌÜ÷âÕâãâ ÓÕÿ 

ýþðÔÿ×ÕÓ ÜÞðÔØÕØÏ, ÜÌÖâÖ×âø ÎÓÕ÷Ó-ÌÕÓ×, ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÐÐÚÙÛËÕÓÔÌÚâ 

ÏðÐÑÓÎÐÖÜÓ ÒÌÖâÖÎÌ ÀÀÊ-âÖ ÅÔÚÙÐðÜ ØÛðÌÚâÖâÖ ÞÑÍÞ, ÍÒÛ-ÇØðÔ 

ÅÕ×Õÿð ÀÔÌÎÐ×ÓÒÌÚâÖâÖ ÌÔÌÎÐ×ÓÔÓ, ÝÓÕØÕØýÓÒÌ ÐÕ×ÕÿðÓ ÎØÔÜØðÛ, 

ÙðØÝÐÚÚØð ÐÿÎÿÎ ×ØËÌÖØÍÛÖ ÌÖÌÎÌÖ ØÕ×ÌÚâÖâÖ 70, ÐÕ×Ó-ÙÐÎÌÏØæÓ 

ÝÿÌÕÓÒÒÿÜÓÖÓÖ 50 ÓÕÕÓÔ ÒÛËÓÕÐÒÓÖÿ áÿÚð ØÕÛÖ×Ûø ÅÕ×Ó ÚÐÚÚÓÒÌ 

ÔÐ÷ÓðÓÕ×ÓøÎÓð.  

ÅÕ×Ó ÚÐÚÚÓÒÌÖâ ýÓðÓø ÚþÑÞ ÓÕÿ Ö.ßÕÓÒÐÍ ÌÎâÖÌ ÀÑÿðËÌÒàÌÖ 



 Zəhmətkeş alim, tanınmış dilçi-türkoloq 
 

 119 

ÀÕÓ ÖÿðËÓ ÐÿÔÜÿËÓÖÓÖ ðÿÓÚÓ, ýÐÖÐðÌÕ-×ÌÒØð ÖÐÒÎÿð ÏiðÓÒÐÍ Ì÷×âø, 

ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÐÐÚÙÛËÕÓÔÌÚâ ÐÞÎÌÝÓÿ ÍÌÑÓðÕÓÒÓÖÓÖ Íÿ ÀÕÓ ÖÿðËÓ 

ÐÿÔÜÿËÕÿðÓÖ ÒÿßðÓ Òÿð×ÌÖÕÌðâÖâ Íÿ ÜÿËðÓÔÕÿðÓÖÓ ÒÛËÓÕÒÌðÌ 

təqdim etmişdir. 

 ÈØÖðÌ ÷âßâø Þ÷ÞÖ ÚþÑ ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÓÿáÚÓÕ ÏðØËÕÐ×ÕÿðÓ 

ÈÖÚÜÓÜÛÜÛÖÛÖ ðÐÔÜØðÛ, ÙðØÝÐÚÚØð ÀËÎÛÕÕÌ ÐÐáðÌËØÍÌ ÍÐðÓÕÎÓ. 

ÀËÎÛÕÕÌ ×ÞÿÕÕÓ× ÓÿáÚÓÕ NÌÑÓðÕÓÒÓÖÓÖ Íÿ ÔØÕÕÐýÓÒÌÖâÖ, øÿßÚÿÖ 

áþð×ÿÜÕÓ ÖÌÑÓðÓ×ÓÑ ÙðØÝÐÚÚØð ÐÓÚÓð ÐÿðÎÌÖØÍÛÖ ÜÿËðÓÔÕÿðÓÖÓ 

÷ÌÜÎâðÎâ, ÓÿáÚÓÕ ÍÌÑÓðÕÓÒÓÖÓÖ Íÿ ÓÿáÚÓÕ ÏðØËÕÐ×ÕÿðÓ ÈÖÚÜÓÜÛÖÛÖ 

ÒÿßðÓ Ýÿð×ÌÖÕÌðâÖâ Íÿ ÜÿËðÓÔ ×ÿÔÜÛËÕÌðâÖâ ÙðØÝÐÚÚØð ÐÿÎÿÎ ×ØËÌ-

ÖØÍÌ ÜÿÏÎÓ× ÐÜÎÓ, ØÖÌ 70 ÓÕÕÓÔ ÒÛËÓÕÐÒÓ ×ÞÖÌÚÓËÿÜÓÕÿ ÞðÿÔ 

ÚþÑÕÿðÓÖÓ ÚþÒÕÿÎÓ.  

ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÐÅÀ-ÖâÖ ÄÓÕ÷ÓÕÓÔ ÈÖÚÜÓÜÛÜÛÖÛÖ øþËÿ ×ÞÎÓðÓ, ÝÓ-

ÕØÕØýÓÒÌ ÐÕ×ÕÿðÓ ÎØÔÜØðÛ, ÙðØÝÐÚÚØð ÃÿÑÿÖÝÿð ÊÌÑâ×ØÍ “ÐÿÖÌÕâ 

áÿÒÌÜ ÒØÕÛ”, ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÀÕÓ ÖÿðËÓ ÄÿÖÓÑ÷ÓÕÓÔ ÐÿÔÜÿËÓÖÓÖ ðÿÓÚ 

×ÞÌÍÓÖÓ, ÙØÕÔØÍÖÓÔ-ÕÐÒÜÐÖÌÖÜ ÓÿðÕÌÖ ÈÐÒÝÛÕÕÌÒÐÍ “ÓÌÖâÖ×âø ÌÕÓ× Íÿ 

ÿ×ÿÔÎÌð ÜÿáÚÓÕ Óø÷ÓÚÓ”, ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÐÅÀ ßÎÿËÓÒÒÌÜ 

ÈÖÚÜÓÜÛÜÛÖÛÖ øþËÿ ×ÞÎÓðÓ, øÌÓð- ÜÿðàÞ×ÿ÷Ó, ÙðØÝÐÚÚØð ßÝÕÌÜÛÖ 

ÈÌðÌàÕâ “ÓÿÍþÑþÔÌð Íÿ ×ÿáÚÛÕÎÌð ÌÕÓ×, ÙÐÎÌÏØÏ”, ÀÄÏÑ-ÖÛÖ ÝÓÕØ-

ÕØýÓÒÌ ÝÌÔÞÕÜÿÚÓÖÓÖ ÎÐÔÌÖâ, ÝÓÕØÕØýÓÒÌ ÐÕ×ÕÿðÓ ÎØÔÜØðÛ, ÙðØÝÐÚÚØð 

ÁÛÕÛÎßÌÖ ÕÿÕÓÕØÍ “ÏðØÝ.Ð.×ØËÌÖØÍÛÖ ÅÕ×Ó ÒÌðÌÎâàâÕâãâÖÎÌ ÀÑÿð-

ËÌÒàÌÖ ÎÓÕÓÖÓÖ ×ÞÌÚÓð ÚÿÍÓÒÒÿÚÓ Íÿ ÙðØËÕÐ×ÕÿðÓ ßÞÚÛÚÓ ÒÐð 

ÜÛÜÛð”, ÝÓÕØÕØýÓÒÌ ÐÕ×ÕÿðÓ ÎØÔÜØðÛ, ÙðØÝÐÚÚØð ßÑÓÑßÌÖ ÓÌÖðâÍÐð-

ÎÓÒÐÍ “ÐÿÎÿÎ ×ØËÌÖØÍ Íÿ ØÖØ×ØÕØýÓÒÌ ×ÿÚÿÕÿÕÿðÓ” ×þÍÑÛÕÌðâÖÎÌ 

×ÿðÛÑÿÕÿð ÐÜÎÓÕÿð, ÒÛËÓÕÒÌðÌ ÛãÛðÕÌð ÌðÑÛÕÌÎâÕÌð.  

ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÖÿðËÓ ÄÿÖÓÑ ÃÞÍÍÿÕÿðÓ ÊØ×ÌÖÎÌÖâÖâÖ ×ÞÌÍÓÖÓ, Õ 

ÎÿðÿàÿÕÓ ÔÌÙÓÜÌÖ ÐÌÔÓÝ ÖÞÚÐÒÖØÍ þÑ ÌÎâÖÎÌÖ Íÿ ÀÖÄÃ ÔØ×ÌÖÎÌÖâ 

ÍÓÜÚÐ-ÌÎ×ÓðÌÕ ØÌáÓÖ ÈÛÕÜÌÖØÍÛÖ ÌÎâÖÎÌÖ ÒÛËÓÕÌðâ ÜÿËðÓÔ ÐÜÎÓ, ßØø 

ÌðÑÛÕÌðâÖâ ÚþÒÕÿÎÓ.  

ÄÌáÌ ÚØÖðÌ ÓÞðÔ ÖÿðËÓ ÄÿÖÓÑ ÄØÖÌÖ×ÌÚâÖâÖ ÖÞ×ÌÒÿÖÎÿÚÓ ÂÛÕÔÌÖ 

ÞÖÿð, ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÈÏÜÓÚÌÎ ÑÖÓÍÐðÚÓÜÐÜÓÖÓÖ ÎÐÔÌÖâ ßÕÓ ÖÌàâÒÐÍ, 

ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÐÐÚÙÛËÕÓÔÌÚâ ÏðÐÑÓÎÐÖÜÓ ÒÌÖâÖÎÌ ÄþÍÕÿÜ ÈÎÌðÿ÷ÓÕÓÔ 

ÀÔÌÎÐ×ÓÒÌÚâÖâÖ ÎÓÕÕÿð ÔÌÝÐÎðÌÚâÖâÖ ×ÞÎÓðÓ, ÙðØÝÐÚÚØð ÀÔÓÝ 

ÁÌÒðÌ×ØÍ, ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÐÐÚÙÛËÕÓÔÌÚâ ÓÿáÚÓÕ ØÛðÌÚâÖâÖ ÚÿÎðÓ, 
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ÙðØÝÐÚÚØð ßæÎÿð ÀãÌÒÐÍ, ÀÄÏÑ-ÖÛÖ ÙðØÝÐÚÚØðÛ ß×ðÛÕÕÌ ÏÌøÌÒÐÍ, 

øÌÓðÿ ÈÿÌÎÿÜ ÁÛÜÌ, ÃÌÝÏÌÑ ÐÐÎÓÌ ÈàÜÓ×ÌÓ ÁÓðÕÓÒÓÖÓÖ ÚÿÎðÓ 

ÀÑÌÎÿ ÓÌÕÐá Íÿ ËÌøÏÌÕÌðâ ÌÕÓ×ÓÖ ÷ØßøÌßÿÕÓ ÒÌðÌÎâàâÕâãâÖÎÌÖ ÚþÑ 

Ì÷ÎâÕÌð, ØÖÛÖÕÌ ËÌãÕâ ßÌÜÓðÿÕÿðÓÖÎÿÖ ÎÌÖâøÌðÌÏ, ÒÛËÕÓÒÌðâ 

ÜÿËðÓÔ ÐÜÎÓÕÿð. 

ÁÌÔâÖâÖ ×ÞßÜÿÕÓÝ ÌÕÓ ×ÿÔÜÿËÕÿðÓÖÎÿÖ, ÐÕÿàÿ Îÿ ÏÌðÎÌø ÓÞðÔÓ-

ÒÿÎÿÖ - ÀÖÔÌðÌÎÌÖ, ÈÚÜÌÖËÛÕÎÌÖ, ÃÌðÚÎÌÖ, ÈÑ×ÓðÎÿÖ, ÐØÚÔÍÌÎÌÖ, 

ÄÌøÔÿÖÎÎÿÖ, ÓËÓÕÓÚÓÎÿÖ Íÿ ÐÌðÖÐÛÕÓÎÿÖ ÇÛËÓÕÓÒÌðÌ ÞÖÍÌÖÕÌÖ×âø 

ÜÿËðÓÔ ×ÿÔÜÛËÕÌðâÖâ, Ø àÞ×ÕÿÎÿÖ ÀÕÓ ÖÿðËÓ ÓÿÒÌðÿ÷ÓÕÓÔ 

×ÿÔÜÿËÓÖÓÖ øÿßÚÓ áÐÒÿÜÓ ÌÎâÖÎÌÖ ÜÿËðÓÔÓ Íÿ ÒÿßðÓ Ýÿð×ÌÖâ ÎÌ 

Ö.ßÕÓÒÐÍ ÌÎâÖÌ ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÀÕÓ ÖÿðËÓ ÐÿÔÜÿËÓÖÓÖ ðÿÓÚÓ, 

gÐÖÐðÌÕ-×ÌÒØð ÖÐÒÎÿð ÏiðÓÒÐÍ ÐÿÎÿÎ ×ØËÌÖØÍÌ ÜÿÏÎÓ× ÐÜÎÓ.  

ÝþðÔÿ×ÕÓ ÜÞðÔØÕØÏ, ÜÌÖâÖ×âø ÎÓÕ÷Ó-ÌÕÓ× ÐÿÎÿÎ ×ØËÌÖØÍÌ ÐÒÖÓ 

ÑÌ×ÌÖÎÌ  ÐÞÎÌÝÓÿ ÍÌÑÓðÕÓÒÓÖÓÖ Íÿ ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÀÕÓ ÖÿðËÓ 

ÄÿÖÓÑ÷ÓÕÓÔ ÐÿÔÜÿËÓÖÓÖ, ÃÌÝÏÌÑ ÐÐÎÓÌ ÈàÜÓ×ÌÓ ÁÓðÕÓÒÓÖÓÖ Îÿ 

ÒÿßðÓ Ýÿð×ÌÖÕÌðâ ÜÿÏÎÓ× ØÕÛÖÎÛ. 

ÈØÖÎÌ ÓÚÿ, ÚþÑ ÒÛËÕÓÒÌðÌ - ÙðØÝÐÚÚØð ÐÿÎÿÎ ×ØËÌÖØÍÌ ÍÐðÓÕÎÓ. Î, 

ÜÿÎËÓðÓÖ ÜÿøÔÓÕÌÜ÷âÕÌðâÖÌ Íÿ ËÞÜÞÖ ÜÿÎËÓðin ÓøÜÓðÌÔ÷âÕÌðâÖÌ 

þÑ Úÿ×Ó×Ó ÜÿøÿÔÔÞðÞÖÞ ËÓÕÎÓðÎÓ, ÐÕ× Íÿ ÜÿáÚÓÕ Óø÷ÓÕÿðÓÖÿ 

ýþÚÜÿðÎÓÒÓ ÎÓÏÏÿÜ Íÿ ÏÌÒãâ Þ÷ÞÖ ðÐÚÙÛËÕÓÔÌ×âÑâÖ ÙðÐÑÓÎÐÖÜÓ 

ÈÕáÌ× ßÕÓÒÐÍ àÿÖÌËÕÌðâÖÌ, ÐÞÎÌÝÓÿ ÖÌÑÓðÓ ýÐÖÐðÌÕ-ÙØÕÔØÍÖÓÔ ÈÿÝÿð 

ßËÓÒÐÍÿ, ÐÞÎÌÝÓÿ ÖÌÑÓðÓÖÓÖ ×ÞÌÍÓÖÓ, ýÐÖÐðÌÕ-ÕÐÒÜÐÖÌÖÜ ×ÓÖýÓÑ Ðÿ××ÿ-

ÎØÍÌ, Ö.ßÕÓÒÐÍ ÌÎâÖÌ ÀÀÖÐ-ÖÓÖ ðÿÓÚÓ ýÐÖÐðÌÕ-×ÌÒØð ÖÐÒÎÿð 

ÏiðÓÒÐÍÿ, ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÀÕÓ ÖÿðËÓ ÄÿÖÓÑ÷ÓÕÓÔ ÐÿÔÜÿËÓÖÓÖ ðÿÓÚÓ, Õ 

ÎÿðÿàÿÕÓ ÔÌÙÓÜÌÖ ÍÛðÛÕÕÌ ßÕÓÒÐÍÿ, ÓÿáÚÓÕ ÖÌÑÓðÓ, ÙðØÝÐÚÚØð ÐÓÚÓð 

ÐÿðÎÌÖØÍÌ, ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÓÿáÚÓÕ ÏðØËÕÐ×ÕÿðÓ ÈÖÚÜÓÜÛÜÛÖÛÖ 

ÎÓðÐÔÜØðÛ, ÙðØÝÐÚÚØð ÀËÎÛÕÕÌ ÐÐáðÌËØÍÌ, ÐÕÿàÿ Îÿ, ËÞÜÞÖ ÷âßâø-

÷âÕÌðÌ Íÿ ÓøÜÓðÌÔ÷âÕÌðÌ þÑ ÎÿðÓÖ ×ÓÖÖÿÜÎÌðÕâãâÖâ Íÿ 

ÜÿøÿÔÔÞðÞÖÞ ËÓÕÎÓðÎÓ.  

ÅÕ×Ó ÚÐÚÚÓÒÌÎÌÖ ÚØÖðÌ ÇÛËÓÕÐÒ ÜÿÎËÓðÓ ÿÎÿËÓ-ËÿÎÓÓ áÓÚÚÿ ÓÕÿ 

ÎÌÍÌ× ÐÜÎÓðÓÕÎÓ.   

ßÎÿËÓ-ËÿÎÓÓ áÓÚÚÿÖÓ ýÓðÓø ÚþÑÞ ÓÕÿ ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÐÐÚÙÛË-

ÕÓÔÌÚâ “ÓÿáÚÓÕ” ÐÿðÔÿÑÓÖÓÖ ÁÌø ÎÓðÐÔÜØðÛ ÐÞøÝÓÏ ÁØð÷ÌÕâ Ì÷Îâ, 

ÒÛËÓÕÒÌðâ ÜÿËðÓÔ ÐÜÎÓ Íÿ ËÞÜÞÖ ÓøÜÓðÌÔ÷âÕÌðâ ÚÌÕÌ×ÕÌÎâ. ÈØÖðÌ 
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ÿÎÿËÓ-ËÿÎÓÓ áÓÚÚÿÖÓÖ ÌÙÌðâàâÚâ - øÌÓð, ÙðØÝÐÚÚØð ÂÌÏÓÝ ÍÿÚÓð ÒÛ-

ËÓÕÒÌðâÖ - ÙðØÝÐÚÚØð ÐÿÎÿÎ ×ØËÌÖØÍÛÖ þ×Þð ÒØÕÛÖÌ ËÓð ÎÌáÌ ÏâÚÌ 

ÖÿÑÿð ÒÐÜÓðÎÓ, 10 ÓÕ ÿÍÍÿÕ ÔÐ÷ÓðÓÕ×Óø 60 ÓÕÕÓÔ ÒÛËÓÕÐÒÓ ßÌÜâð-

ÕÌÜÎâ. ÈØÖðÌ Ø, ×ÛÚÓÏÓ ÚÿÎÌÕÌðâ ÌÕÜâÖÎÌ ÒÛËÓÕÒÌðâ ÜÿËðÓÔ ÐÜ×ÿÔ 

Þ÷ÞÖ ÚþÑÞ ÖþÍËÿ ÓÕÿ ÿÍÍÿÕàÿ øÌÓðÕÿðÿ ÍÐðÎÓ.  

ØÌÓðÕÿðÎÿÖ ÔÌÍÌÎ ÔÌÍÌÎÕâ, ÇÿáÒÌ ÁØð÷ÌÕâ, ÎÏÜÌÒ ÐÑÌ, ÍÓÑÌ×Ó 

ÏÌøÌ ÈÌðÌàÕâ (ÐÛÜÕÛÜÞðÔ), ÐÌ×ÓÑ ÀËÎÛÕÕÌÒÐÍ, ÅÕÎÌð ÓÿËÓË, 

ÀãÌÍÐÒÚ ØÓðÍÌÖÓ, ÝÓÍÓ ÏÌ÷ßÌÜÌøÍÓÕÓ, ÐÌÒÏÌ ÐÿÜÓÖ, ÀÒÚÐÕ ÐÿÎÿÎÕÓ 

Íÿ ËÌøÏÌÕÌðâÖâÖ ÒÛËÓÕÒÌðÌ áÿÚð ÐÜÎÓÔÕÿðÓ øÐðÕÿð ÚÿÚÕÿÖÎÓ.  

ÈØÖðÌ áÿÔÓ× Èÿ×ÿÎ ×ØËÌÖØÍ, ÙØÕÔØÍÖÓÔ-ÕÐÒÜÐÖÌÖÜ ÂÌÏÓÝ ÁÌÒðÌ×ØÍ, 

ÙðØÝÐÚÚØð ÀËËÌÚ ÖÌàâÒÐÍ, ÁÄÑ-ÖÛÖ ÔÌÝÐÎðÌ ×ÞÎÓðÓ Öÿ×ÓÎ 

ÂÿÕÓÒÐÍ, ÎØÚÐÖÜ ÓÐÕ×ÌÖ ÃÛÕÛÒÐÍ, ÎØÚÐÖÜ ÍÿËÓ ßÚýÿðØÍ, ÎØÚÐÖÜ ÂÌÏÓÝ 

ÈÚðÌÝÓÕØÍ, “ÓÿáÚÓÕ” Ôÿ×ÓÒÒÿÜÓÖÓÖ ÚÿÎðÓ, ÎØÚÐÖÜ ÍÛãÌÒ ßÕÓÒÐÍ, 

ÕÿÜÌÓ ðÌÒØÖ ÈàðÌ áÌÔÓ×ÓÒÒÿÜÓÖÓÖ ×ÿÚÛÕ Óø÷ÓÚÓ ÝÞÕÿá×ÿÎ ÃÿðÓËØÍ, 

ÒÌÑâ÷â-æÛðÖÌÕÓÚÜ ÐÐá×ÌÖ ÂÿÕÓÒÐÍ, “ÑÕÛ ÊþðÙÞ” ÏÿÑÐÜÓÖÓÖ ÁÌø 

ðÐÎÌÔÜØðÛ ÐÛÚÌ ÍÿËÓØãÕÛ, “ßÎÌÕÿÜ” ÏÿÑÐÜÓÖÓÖ øþËÿ ×ÞÎÓðÓ 

Ðÿáÿ××ÿÎÿÕÓ ÐÛÚÜÌÝÌ, “ØÿðÏÓÖ ÚÿÚÓ” ÏÿÑÐÜÓÖÓÖ ÿ×ÿÔÎÌøÕÌðâ ÆÌÕ 

ÀËËÌÚØÍ, ÕÌÖâ× ÁÓÕÌÕÏâÑâ, ÄÓÕøÌÎ ÕÌÏÌÖÓÏâÑâ, ÍÌÜÓÏ ÖÿÚÿÖØÍ, 

ÐÞÚÌÝÓð Ðÿ××ÿÎØÍ, ØÌáÓÖ Ãÿ×ËÿðØãÕÛ, ÆÌÔÓð ÈÚ×ÌÒâÕØÍ  Íÿ 

ËÌøÏÌÕÌðâ ÒÛËÓÕÌðâ ÜÿËðÓÔ ÐÜÎÓÕÿð Íÿ ØÖÌ ÛãÛðÕÌð ÌðÑÛÕÌÎâÕÌð.   

ÄÌáÌ ÚØÖðÌ ÀøâÏ ÈØÕ×ÌÑ, ÀøâÏ ÀÓÎÿ ÝÞÕÑÌð, ÀÑÿðÓ-ÈÜÌð-âÖ 

ÓøÜÓðÌÔ÷âÚâ ÍÌáÓÎÿ Íÿ ËÌøÏÌÕÌðâ áÿÑÓÖ ×ÛÚÓÏÓ ÚÿÎÌÕÌðâ ÓÕÿ 

ÒÛËÓÕÒÌðâ ÜÿËðÓÔ ÐÜÎÓÕÿð. 

ßÎÿËÓ-ËÿÎÓÓ áÓÚÚÿÖÓÖ ÚØÖÛÖÎÌ ÎÌ ÚþÑ ÒÛËÕÓÒÌðÌ - ÙðØÝÐÚÚØð 

ÐÿÎÿÎ ×ØËÌÖØÍÌ ÍÐðÓÕÎÓ. Î, ËÓð ÎÌáÌ ÜÿÎËÓðÓÖ ÜÿøÔÓÕÌÜ÷âÕÌðâÖÌ Íÿ 

ËÞÜÞÖ ÜÿÎËÓðin ÓøÜÓðÌÔ÷âÕÌðâÖÌ þÑ Úÿ×Ó×Ó ÜÿøÿÔÔÞðÞÖÞ Íÿ 

×ÓÖÖÿÜÎÌðÕâãâÖâ ËÓÕÎÓðÎÓ.  

ÓÿÎËÓðÓÖ ÚØÖÛÖÎÌ “ØÿðÏÓÖ ÚÿÚÓ”, “ÁØð÷ÌÕâ”, “ÃÌÝÏÌÑ-ÙðÐÚÚ”, 

“ÐÐÚÙÛËÕÓÔÌ”, “ÇÐÖÓ ÀÑÿðËÌÒàÌÖ”, “ÓÿáÚÓÕ”, “ÅÕ× Íÿ ÜÿáÚÓÕ” 

ÏÿÑÐÜÕÿðÓÖÓÖ ÒÛËÓÕÒÌðÌ áÿÚð ØÕÛÖ×Ûø ßÞÚÛÚÓ Öþ×ðÿÕÿðÓ Íÿ 

ÒÌÑâ÷â-æÛðÖÌÕÓÚÜ ßÕÓ ÀËËÌÚâÖ ÜÿðÜÓË ÐÜÎÓÒÓ 700 ÚÿáÓÝÿÕÓÔ 

“ÅËÐ ÒßÄÀÈÈÈ” ÔÓÜÌËâ ÒÛËÓÕÐÒ ÓøÜÓðÌÔ÷âÕÌðâÖÌ áÿÎÓÒÒÿ 

ØÕÛÖÎÛ. 
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Ï.È. ÇÛËÓÕÐÒ ÜÿÎËÓðÓ ÐÕÿ áÿ×ÓÖ ýÞÖ ÀÑÓÍ, ÈàÜÓ×ÌÓ ÓÍ,  

“ÈÙÐÒÚ” Íÿ “ËÓÎÐð” ÜÐÕÐÍÓÑÓÒÌÕÌðâÖâÖ  

“ÕÿËÿðÕÿð” ÙðØÏðÌ×ÕÌðâÖÎÌ ÓøâÏÕÌÖÎâðâÕ×âø  Íÿ  

ÒÛËÓÕÐÒÿ áÿÚð ØÕÛÖ×Ûø ÌÒðâàÌ ÍÐðÓÕÓøÕÿð ÚÿÚÕÿÖ×ÓøÎÓð.  

 

“ØÿðÏÓÖ ÚÿÚÓ” ÏÿÑÐÜÓ,  

25 ×ÌÒ 2007-àÓ ÓÕ. 

 

 
ÀËÈÐÈÍ ÃÛÈÀ ÀÍÊÅÓÈ 

 

 ÐßÄßÄ ÍÀÐÀÆ ØãÕÛ ×ÎÁÀÍÎÂ 1937-àÓ ÓÕÎÿ ÝÞðàÞÚÜÌÖ 

ÐÐÚÙÛËÕÓÔÌÚâÖâÖ ÁØÕÖÓÚÓ ðÌÒØÖÛÖÛÖ ÄÌðÍÌÑ ÔÿÖÎÓÖÎÿ ÌÖÌÎÌÖ ØÕÛË, 

ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÜÞðÔÞÎÞð, áÐ÷ ËÓð ÙÌðÜÓÒÌÖâÖ ÞÑÍÞ ÎÐÒÓÕ, ÌÕÓ 

ÜÿáÚÓÕÕÓÎÓð, 1960-àâ ÓÕÎÿ À.È.ÏÛøÔÓÖ ÌÎâÖÌ ÓÄÏÈ-ÖÓÖ 

ÜÌðÓß-ÝÓÕØÕØýÓÒÌ ÝÌÔÞÕÜÿÚÓÖÓÖ ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ËþÕ×ÿÚÓÖÓ ËÓÜÓðÓË 

(ÄÓÙÕØ× ¹ Ö Í673260); ðÛÚ, ýÞðàÞ Íÿ ÜÞðÔ ÎÓÕÕÿðÓÖÓ ËÓÕÓð. 

Ð.Í.×ÎÁÀÍÎÂ 1973-àÞ ÓÕÎÿÖ ÝÓÕØÕØýÓÒÌ ÐÕ×ÕÿðÓ ÖÌ×ÓÑÿÎÓ, 

1978-àÓ ÓÕÎÿÖ ÎØÚÐÖÜ, 1992-àÓ ÓÕÓÖ ÝÐÍðÌÕ ÌÒâÖÎÌÖ ÝÓÕØÕØýÓÒÌ 

ÐÕ×ÕÿðÓ ÎØÔÜØðÛÎÛð. Î, 1992-àÓ ÓÕÓÖ ØÔÜÒÌËð ÌÒâÖÎÌ 

È.È.ÎðËÐÕÓÌÖÓ ÌÎâÖÌ ÓÄÏÈ-ÖÓÖ ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÎÓÕÓ Íÿ ÿÎÿËÓÒÒÌÜâ 

ÔÌÝÐÎðÌÚâÖâÖ ÙðØÝÐÚÚØðÛ ÚÐ÷ÓÕÓË. 1993-àÞ ÓÕÓÖ ÓÒÛÖ ÌÒâÖÎÌ 

ÁÌÔâÒÌ Ôþ÷×Þø, 1996-àâ ÓÕÎÿ ÁÀÖÄÐ-Îÿ “ÄÓÕÕÿð” 

ÔÌÝÐÎðÌÚâÖâÖ ×ÞÎÓðÓ, 1997-àÓ ÓÕÎÿ ÁÀÖÄÐ-Îÿ ÒÐÖÓÎÿÖ 

ÙðØÝÐÚÚØð ÚÐ÷ÓÕ×Óø Íÿ ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÐÐÚÙÛËÕÓÔÌÚâÖâÖ ÀÀÊ-ÎÌÖ 

ÙðØÝÐÚÚØðÕÛÏ ÎÓÙÕØ×Û ÌÕ×âøÎâð.  

ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÐÐÚÙÛËÕÓÔÌÚâÖâÖ ÏðÐÑÓÎÐÖÜÓ ÒÌÖâÖÎÌ ÀÕÓ 

ÀÜÜÐÚÜÌÚÓÒÌ ÊØ×ÓÚÚÓÒÌÚâÖâÖ ÅÔÚÙÐðÜ ØÛðÌÚâÖâÖ ÞÑÍÞ, ÙðØÝ. 

Ð.×ØËÌÖØÍ áÿ× Îÿ 2000-àÓ ÓÕÓÖ ÚÐÖÜÒÌËð ÌÒâÖÎÌÖ ÓÞðÔ ÄÓÕÓ 

ÃÛðÛ×ÛÖÛÖ (ÓÞðÔÓÒÿÎÿ), 2001-àÓ ÓÕÓÖ ×ÌÒ ÌÒâÖÎÌÖ ÓÞðÔ 

ÎàÌÏÕÌðâ ÃÛðÛ×ÛÖÛÖ Íÿ 2001-àÓ ÓÕÓÖ ÌÍÏÛÚÜ ÌÒâÖÎÌÖ ÍÒÛ-ÇØðÔ 

ÅÕ×Õÿð ÀÔÌÎÐ×ÓÒÌÚâÖâÖ áÿÏÓÏÓ ÞÑÍÞÎÞð. 

O, 2002-2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikas× Prizdenti 

yan×nda Ali Attestasiya Komissiyas×n×n filologiya elimləri ãzrə 
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Ekspert Şuras×n×n ãzvã olub.  

Ð.Í.×ØËÌÖØÍ 45 ÓÕÕÓÔ ÙÐÎÌÏØæÓ ÝÿÌÕÓÒÒÿÜÓ ÓÕÿ ÒÌÖÌøâ, ÝÓÕØ-

ÕØýÓÒÌ-ÎÓÕ÷ÓÕÓÔ, ÿÎÿËÓ ÜÿÖÏÓÎ Íÿ æÛðÖÌÕÓÚÜÓÔÌ; ÙÐÎÌÏØýÓÔÌ Íÿ 

ÎÓÕÕÿðÓÖ ÜÿÎðÚÓ ×ÐÜØÎÓÔÌÚâ; ÜÌðÓß-áÿðË ÜÌðÓßÓ ÚÌáÿÚÓÖÎÿ Îÿ 

ýÐÖÓø ÐÕ×Ó ÜÿÎÏÓÏÌÜ ÓøÕÿðÓ ÌÙÌðâð. Î, 600-ÎÿÖ ÷Øß ÐÕ×Ó ÿÚÿðÓÖ 

Íÿ 400-ÿ ÒÌßâÖ ÙÛËÕÓÚÓÚÜÓÔ ×ÿÏÌÕÿÖÓÖ ×ÞÿÕÕÓÝÓÎÓð, Ø àÞ×ÕÿÎÿÖ, 

70-ÎəÖ ÷Øß ÔÓÜÌËâÖ, ÌÕÓ Íÿ ØðÜÌ Þ×Û×ÜÿáÚÓÕ ×ÿÔÜÿËÕÿðÓ Þ÷ÞÖ 22 

ÙðØÏðÌ×âÖ, 100-ÿ ÒÌßâÖ æÛðÖÌÕ Íÿ ÐÕ×Ó ×ÿà×Ûÿ ×ÿÏÌÕÿÕÿðÓÖÓÖ, 

400-ÎÿÖ ÷Øß ÐÕ×Ó-ÜÿÖÏÓÎÓ ×ÿÏÌÕÿÖÓÖ, 100-ÿ ÒÌßâÖ ðÿÒ Íÿ 

×ÿðÛÑÿÖÓÖ ×ÞÿÕÕÓÝÓÎÓð. ÎÖÛÖ ×ÿÜËÛÛ ÿÚÿðÕÿðÓÖÓÖ Þ×Û×Ó áÿà×Ó 350  

÷ÌÙ ÍÿðÿÏÓÖÎÿÖ ÷ØßÎÛð. É×Û×Ó áÿà×Ó 65 ÷ÌÙ ÍÿðÿÏÓ ØÕÌÖ 10 

ÔÓÜÌËâ ÓÚÿ ÷ÌÙÌ áÌÑâð ÍÿÑÓÒÒÿÜÎÿÎÓð. ßÚÿðÕÿðÓ áÌÏÏâÖÎÌ 

130-ÎÌÖ ÷Øß ðÿÒ ÒÌÑâÕ×âø Íÿ ÒÌßÛÎ ×ÞßÜÿÕÓÝ ÿÚÿðÕÿðÎÿ ØÖÕÌð 

áÌÏÏâÖÎÌ ðÿÒ ÚþÒÕÿÖ×ÓøÎÓð. ÎÖÛÖ ÔÓÜÌËÕÌðâ Íÿ ÐÕ×Ó ×ÿÏÌÕÿÕÿðÓ 

ÀÑÿðËÌÒàÌÖ, ÜÞðÔ, ðÛÚ, ýÞðàÞ, Ðð×ÿÖÓ, þÑËÿÔ Íÿ Ú. ÎÓÕÕÿðÎÿ 

Îÿðà ØÕÛÖ×ÛøÎÛð. É×Û×ÜÿáÚÓÕ ×ÿÔÜÿËÕÿðÓ, ÌÕÓ ×ÿÔÜÿËÕÿð Íÿ 

×ÞÿÕÕÓ×Õÿð Þ÷ÞÖ áÌÑâðÕÌÎâãâ ÎÿðÚÕÓÔ, ÎÿðÚ ÍÿÚÌÓÜÕÿðÓ Íÿ 

×ÞÿÕÕÓ×Õÿð Þ÷ÞÖ ÍÿÚÌÓÜÕÿðÎÿÖ ÐÐÚÙÛËÕÓÔÌ×âÑâÖ áÞÎÛÎÕÌðâÖÎÌÖ 

ÔÿÖÌðÎÌ ÎÌ ÓÚÜÓÝÌÎÿ ØÕÛÖÛð.  

ÏðØÝ.Ð.×ØËÌÖØÍ ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÎÓÕ÷ÓÕÓÒÓÖÎÿ ÓÕÔ ÎÿÝÿ ØÕÌðÌÏ, 

ÌÕÓ ×ÿÔÜÿËÕÿðÓÖ ÝÓÕØÕØýÓÒÌ ÝÌÔÞÕÜÿÚÓÖÎÿ ÜÿÎðÓÚ ØÕÛÖÌÖ "ÐÿÜÖÓÖ 

ÕÓÖÏÍÓÚÜÓÔ ÜÿáÕÓÕÓ" ÝÿÖÖÓÖÓÖ Íÿ "ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÌÖÜðØÙØÖÓ×ÓÒÌÚâÖâÖ 

ÿÚÌÚÕÌðâ" ÌÎÕâ ßÞÚÛÚÓ ÖÿÑÿðÓ ÔÛðÚÛÖ ÿÚÌÚâÖâ ÏØÒ×Ûø Íÿ áÿ×ÓÖ 

ÝÿÖÕÿð ÞÑðÿ ÓÕÔ ÎÿÝÿ ÐÒÖÓ ÌÎÕâ ÙðØÏðÌ×ÕÌð (1980) Íÿ ÎÿðÚ Íÿ-

ÚÌÓÜÕÿðÓ (1987, 1983, 1998), "ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÿÎÿËÓ ÎÓÕÓÖÓÖ ÜÌðÓ-

ßÓÖÿ ÎÌÓð”, "ÀÕÜÌÒ ÎÓÕÕÿðÓ ÌÓÕÿÚÓÖÎÿ ÀÑÿðËÌÒàÌÖ-ÜÞðÔ 

ÎÓÕÓÖÓÖ ×þÍÏÐÒÓ" ÌÎÕâ ßÞÚÛÚÓ ÔÛðÚ áÌÑâðÕÌÒâË Öÿøð 

ÐÜÎÓð×ÓøÎÓð. Î, áÿ×÷ÓÖÓÖ, Þ×Û×ÜÿáÚÓÕ ×ÿÔÜÿËÕÿðÓÖÓÖ X-XI 

ÚÓÖÓÝÕÿðÓÖÎÿ ÜÿÎðÓÚ ØÕÛÖÌÖ "ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÎÓÕÓ" ÙðØÏðÌ×âÖâ 

(1991) Íÿ "ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÎÓÕÓ" (1992), "ÀÑÿðËÌÒàÌÖ-ÜÞðÔ ÎÓÕÓ" 

(1993) ÎÿðÚÕÓÔÕÿðÓÖÓ áÌÑâðÕÌÒâË ÷ÌÙ ÐÜÎÓð×ÓøÎÓð. 

Ð.Í.×ÎÁÀÍÎÂ-100-ÎəÖ ÷Øß ÖÌ×ÓÑÿÎÕÓÔ Íÿ ÎØÔÜØðÕÛÏ ÎÓÚÚÐðÜÌ-

ÚÓÒÌÕÌðâÖâÖ ðÿÚ×Ó Íÿ ÏÐÒðÓ-ðÿÚ×Ó ØÙÙØÖÐÖÜÓ ØÕ×Ûø, 

ÎÓÚÚÐðÜÌÚÓÒÌÕÌð Íÿ ÒÌ ØÖÕÌðâÖ ÌÍÜØðÐÝÐðÌÜÕÌðâÖÌ ðÿÒ 
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ÒÌÑ×âøÎâð, ÎÓÚÚÐðÜÌÖÜÕÌðÌ, ÎÓÙÕØ×÷ÛÕÌðÌ ÐÕ×Ó ðÿáËÿðÕÓÔ 

ÐÜ×ÓøÎÓð. Î, 1972-àÓ ÓÕÎÿÖ ËÿðÓ 104 fəfə Elmi Konfranslarda 

iştirak edib. O cãmlədən,  ÁÐÒÖÿÕßÌÕÏ (18 ÎÿÝÿ), É×Û×ÓÜÜÓÝÌÏ 

(14 ÎÿÝÿ), ÐÐÚÙÛËÕÓÔÌ (46 ÎÿÝÿ) Íÿ ÌÕÓ ×ÿÔÜÿËÕÿðÌðÌÚâ (26 

ÎÿÝÿ), ÅÕ×Ó ÔØÖÝðÌÖÚÕÌðÎÌ, ÚÓ×ÙØÑÓÛ×ÕÌðÎÌ Íÿ ÐÕ×Ó ÚÐ×ÓÖÌðÕÌðÎÌ 

ÓøÜÓðÌÔ ÐÜ×ÓøÎÓð. Î, 35 ÓÕÎÿÖ ÷Øß ÅÕ×Ó ØÛðÌÕÌðâÖ Íÿ ÐÐÜØÎÓÔ 

ØÛðÌÕÌðâÖ ÞÑÍÞ Íÿ ×ÞßÜÿÕÓÝ ÍÌßÜÕÌðÎÌ ÚÿÎð Íÿ ÚÿÎð ×ÞÌÍÓÖÓ 

ØÕ×ÛøÎÛð. 

Ð.Í.×ÎÁÀÍÎÂ sentyabr 1996- sentyabr 2010 c× illərdə 

ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÀÕÓ ÖÿðËÓ ÄÿÖÓÑ÷ÓÕÓÔ ÐÿÔÜÿËÓÖÎÿ "ÄÓÕÕÿð" 

ÔÌÝÐÎðÌÚâÖâÖ ×ÞÎÓðÓ, ÅÕ×Ó ØÛðÌÖâÖ Íÿ ÀÜÜÐÚÜÌÚÓÒÌ 

ÊØ×ÓÚÚÓÒÌÚâÖâÖ, "ÅÕ×Ó ÿÚÿðÕÿð"ÓÖ ðÐÎÌÔÚÓÒÌ áÐÒÿÜÓÖÓÖ ÞÑÍÞ, 

"ÖÛ×ÌÖÓÜÌð ÐÕ×Õÿð" ËþÕ×ÿÚÓÖÓÖ ðÐÎÌÔÜØðÛ Íÿ ÓÐð×ÓÖØÕØýÓÒÌ 

ÏðÛÙÛnun  ÚÿÎðÓÖÓÖ ×ÞÌÍÓÖÓ ÔÓ×Ó ×ÿÚÛÕ ÓàÜÓ×ÌÓ ÓøÕÿð ÌÙÌðâð. 

Öÿ×÷ÓÖÓÖ, ÀÀÖÄÐ-Îÿ ØÖÛÖ ÜÿøÿËËÞÚÔÌðÕâãâ ÓÕÿ ÒÌðÌÎâÕ×âø 

"ÄÌÕãÌÕÌð ÏØÒÖÛÖÎÌ" ÌÎÕâ ÷ØßÖÞÚßÿÕÓ ÏÿÑÐÜÓÖ ×ÿÚÛÕ ðÐÎÌÔÜØðÛ, 

ÓàÜÓ×ÌÓ ÿÚÌÚÕÌðÕÌ ÝÿÌÕÓÒÒÿÜ ýþÚÜÿðÿÖ "ÆÛðÖÌÕÓÚÜÓÔÌ" 

ÔÛðÚÛÖÛÖ ×ÞÎÓðÓ, ýÿÖà ÒÌðÌÎâàâ ÏÞÍÍÿÕÿðÓ ËÓðÕÿøÎÓðÿÖ 

"ÄÌÕãÌ" ÿÎÿËÓ-ËÿÎÓÓ ËÓðÕÓÒÓÖÓÖ ðÿáËÿðÓ, "ØÿðÏÓÖ ÚÿÚÓ", 

ÏÿÑÐÜlərin, “Elm və təhsil”, “Sərbəst dãşãncə”,” Azərbaycan 

cumhuriyyəti” vəs; “Azərbaycan dãnyas×”,  “Qarapapaq” vəs. 

jurnallar×n ðÐÎÌÔÚÓÒÌ áÐÒÿÜÓÖÓÖ ÞÑÍÞÎÞð. Î, ÀÑÿðËÌÒàÌÖ 

ÎÖØ×ÌÚÜÓÔÌÚâ Ôÿ×ÓÒÒÿÜÓ ÈÎÌðÿ áÐÒÿÜÓÖÓÖ ÞÑÍÞ Íÿ ÅÕ×Ó 

ßÕÌÏÿÕÿÖÎÓð×ÿ ØÛðÌÚâ ÚÿÎðÓÖÓÖ ×ÞÌÍÓÖÓ, ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÀÕÓ×Õÿð 

ÈÜÜÓÝÌÏâÖâÖ ÞÑÍÞÎÞð.  

Ð.Í.×ÎÁÀÍÎÂ ÙÐÎÌÏØæÓ Íÿ ÐÕ×Ó ÝÿÌÕÓÒÒÿÜÓÖÿ ýþðÿ, "ÕÌÜÓðÿ 

×ÐÎÌÕâ", "ÒÿßðÓ Ýÿð×ÌÖ"ÕÌð Íÿ "ÓÿøÿÔÔÞð"ÕÿðÕÿ ÜÿÕÜÓÝ 

ØÕÛÖ×Ûø Íÿ ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÐÐÚÙÛËÕÓÔÌÚâ ÐÞÎÌÝÓÿ ÍÌÑÓðÓÖÓÖ ÿ×ðÓ 

ÓÕÿ ÏÓÒ×ÿÜÕÓ áÿÎÓÒÒÿÕÿðÕÿ ×ÞÔÌÝÌÜÕÌÖÎâðâÕ×âøÎâð. 

Azərbaycan – gãrcã ədəbi əlaqələrinin inkişaf×ndak× 

fəaliyyətinə gÞrə, “GUAM” Təşkilat×n×n “Diplom”una layiq 

gÞrãlãb (23 aprel 2008-ci il).  

 “Prof. Mədəd Æobanov “Ən yaxş× vətənpərvər tədqiqatÑ× 

alim mãsabiqəsinin qalibi olub və “Q×z×l medal”la təltif olunub 
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(Bax: “Elm və təhsil”, № 24-25 (253-254), may 2011-ci il). 
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 ×ÎÁÀÍÎÂ ÐßÄßÄ ÍÀÐÀÆ ØãÕÛ - ÍÒÛ-ÇØðÔ ÅÕ×Õÿð 

ÀÔÌÎÐ×ÓÒÌÚâÖâÖ áÿÏÓÏÓ ÞÑÍÞ (ÌÔÌÎÐ×ÓÔÓ), ÝÓÕØÕØýÓÒÌ ÐÕ×ÕÿðÓ 

ÎØÔÜØðÛ, ÙðØÝÐÚÚØð-10.02.02. 

 

ÎÖÛÖ, 1960-1962-àÓ ÓÕÕÿðÎÿ áÿðËÓ ßÓÎ×ÿÜÎÿ ØÕÌðÔÿÖ ÚÓÒÌÚÓ 

Íÿ ÎþÒÞø áÌÑâðÕâãâÖÌ ýþðÿ, ÝÌ×ÓÕÓÒÌÚâ ÔÐ÷×Óø ÈÈÐÈ ÐÞÎÌÝÓÿ 

ÍÌÑÓðÕÓÒÓÖÓÖ "ÒÿßðÓ ÔÓÜÌËâ"ÖÌ ÒÌÑâÕâË (ÂÿÚÓÏÿ Á Í:32766, 

ÿ×ð ¹ 030, 6.XI.1961-àÓ ÓÕ). ß×ÿÔ ÍÐÜÐðÌÖâÎâð. 

 

T ə l t i f l ə r i: 

 

1. A.S.Puşkin ad×na TDPİ-də işlədiyi mãddətdə gÞstərdiyi 

elmi-pedaqoji fəaliyyətinə gÞrə rektorluğun, partiya komitəsinin 

və həmkarlar ittifaq× komitəsinin "Fəxri Fərman×" ilə təltif olunub. 

Bax: "Coветский педагог", № 19/684/, 30 мая 1985 г. 

2. 1985-ci ildə "DÞş nişan×", "Xatirə medal×" və albomla təltif 

olunub. 

3. Tələbələrin əmək semestrində - "Rtveli"-85"-də fəal iştirak 

etdiyinə gÞrə Gãrcãstan KP Saqareco Rayon Komitəsinin "Fəxri 

Fərman×" ilə təltif olunub. Oktyabr. 1985. 

4. 1987-ci ildə fevral ay×n×n 1-dən avqust ay×n×n 10-a kimi Azər-

baycan dili və ədəbiyyat× kafedras× mãdirini əvəz edərkən 

İnstitutun və fakãltənin ictimai həyat×nda, elmi-pedaqoji işindəki 

fəall×ğ×na. "Tələbə Bahar×-1987"-nin təşkilində və həyata 

keÑirilməsindəki fəall×ğ×na gÞrə şəxsi işinə yaz×lmaqla xãsusi "Tə-

şəkkãr"ə layiq gÞrãlãb. Bax: Приказ № 303, от 22 мая 1987 г. 

5. Bak×da Azərbaycan Fasiləsiz Təhsil Kompleksində 

vitse-prezident vəzifəsində işlədiyi zaman rektorluq tərəfindən 

"Təşəkkãr" elan olunub. 

6.  Azərbaycan Alimlər İttifaq×n×n ãzvã və şÞbə mãdiri seÑilib 

(1993) - Azərbaycan Onomastika Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin 

ãzvã və Əlaqələndirmə Şuras× sədrinin mãavini seÑilib (1995) 

7. "Şərqin səsi" qəzetinin redaksiya heyətinin ãzvã seÑilib (1996) 
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- AAHDM-nin rəisinin və Mãdafiə Nazirinin əmrləri ilə qiymətli 

hədiyyələr və Fəxri Fərmanlarla təltif olunub. 

8. Tãrkiyədə keÑirilən Beynəlxalq Elmi Simpoziumlarda fəall×q 

gÞstərdiyinə gÞrə ãÑ dəfə Tãrkiyə Respublikas×n×n DÞvlət 

Bayrağ× və simpoziumun simvolu ilə (təltif olunub. (2000, 2001, 

2008). 

 

 

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÒÈÇÀ 

\ 

Û. ÏÐÎÒÅÈÈÎÐ Ð.Í.×ÎÁÀÍÎÂÑÍ ÙßÇÀÓÛ Âß 

ÅËÐÈ-ÏÅÄÀÃÎJÈ ÒßÀËÈÇÇßÓÈ ÙÀÃÛÍÄÀ ÇÀÆÛËÀÍ 

ÊÈÓÀÁËÀÐ: 

 

ÅËÌ ÕÀÄÈÌËßÐÈÌÈÆ: 

1.ÐÿÎÿÎ ×ØËÌÖØÍ - 60, ÅÕ×Ó-ÙÐÎÌÏØjÓ ÝÿÌÕÓÒÒÿÜÓ   áÌÏÏâÖÎÌ. 

(ÓÿðÜÓË÷ÓÕÿð: Í.ßÚýÿðØÍ, ß. ÓÌÖðâÍÐðÎÓÒÐÍ, È.Þ×ÿðØÍ, 

Õ.ßÕÓÑÌÎÿ; ÐÐÎÌÔÜØðÛ: À.ÃÛðËÌÖØÍ - ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÅÀ-ÖâÖ ×Þß-

ËÓð-ÞÑÍÞ, ÙðØÝÐÚÚØð), ÁÌÔâ, 1997, 118 Úÿá. 

2. ÏðØÝÐÚÚØð ÐÿÎÿÎ ×ØËÌÖØÍ - 70, ÅÕ× ÒÿÎÌÓÚÓ, Õ, (ÓÿðÜÓË 

ÐÎÿÖ: ßÕÓ ÀËËÌÚØÍ, ÐÿÚÛÕ ðÐÎÌÔÜØð: ÐÛÚÌ ÍÿËÓØãÕÛ), ÁÌÔâ, 2007, 

708 Úÿá. 

3. ÏðØÝÐÚÚØð ÐÿÎÿÎ ×ØËÌÖØÍ - 70, ÅÕ× ÒÿÎÌÓÚÓ ÕÕ, (ÓÿðÜÓË 

ÐÎÿÖ: ßÕÓ ÀËËÌÚ: ÐÿÚÕÿáÿÜ÷Ó: ÙðØÝÐÚÚØð Ï.ÕÿÕÓÕØÍ; ÐÿÒ÷Ó: ÎØ-

ÚÐÖÜ Ö.ÂÿÕÓÒÐÍ. ÐÐÎÌÔÜØðÛ: ÁÿáðÌ× ÐÐáÎÓ. ÁÌÔâ, 2008, 112 

Úÿá. 

4. Í.ßÕÓÒÐÍ, (ÀÀÖÄÐ-ÖÓÖ ðÿÓÚÓ, ÙØÕÔØÍÖÓÔ, ÐÕ×Õÿð ÎØÔÜØðÛ, 

ÎØÚÐÖÜ). ÓÌÖâÖ×âø ÐÕ× Íÿ ÿ×ÿÔÎÌð ÜÿáÚÓÕ Óø÷ÓÚÓ, ÁÌÔâ, 2007, 

46 Úÿá.  

5. ÏðØÝÐÚÚØð ÍÓÑÌ×Ó ÔÿÝÿðØÍ, Æÿá×ÿÜÔÐø ÌÕÓ×, ÜÌÖâÖ×âø ÎÓÕ÷Ó 

- ÜÞðÔØÕØÏ, ÁÌÔâ, 2012, 36 Úÿá. 

6. ÏðØÝÐÚÚØð ÐÿÎÿÎ ×ØËÌÖØÍ, ÖÿÒÌÜÖÌ×ÿ (ÕðØÖØÕØjÓ Ìð-

ÎâcâÕÕâÏÕÌ), ÓÿðÜÓË ÐÎÿÖÕÿð: Ö.Ð.×ØËÌÖØÍÌ (ËÌø ×ÞÿÕÕÓ×) Íÿ 

ÐÿÎÿÎÕÓ ÀÒÚÐÕ Íÿ ÀÒÜÌc ËÌcâÕÌðâ, ÐÐÎÌÔÜØðÛ: ÐÛÚÌ ÍÿËÓØãÕÛ, 
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2012, 284. Úÿá. 

 

ÛÛ. ÏÐÎÒÅÈÈÎÐ Ð.Í. ×ÎÁÀÍÎÂÑÍ ßÈßÐËßÐÈÍÈÍ ÃÛÈÀ 

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÒÈÇÀÈÛ 

 

Ê È Ó À Á Ë À Ð: 

Û. ÀÆßÐÁÀÇCÀÍ ÄÈË×ÈËÈÇÈ: 

 

1. ËÐÔÚÓÔÌ ÌÑÐðËÌÒÎjÌÖÚÔÓß ÏØÍØðØÍ ÁØÕÖÓÚÚÔØÏØ рÌÒØÖÌ ÃðÛÑ. 

ÈÈÐ, ÀÊÄ, ÓÌøÔÐÖÜ, 1973, 30 Úÿá. 

2. ÐÿÜÖÓÖ ÕÓÖÏÍÓÚÜÓÔ ÜÿáÕÓÕÓ. ÝÓÕØÕØýÓÒÌ ÝÌÔÞÕÜÿÕÿðÓ Þ÷ÞÖ   

ÎÿðÚ ÍÿÚÌÓÜÓ, ÓËÓÕÓÚÓ, 1984, 86 Úÿá. 

3. ÐÿÜÖÓÖ ÕÓÖÏÍÓÚÜÓÔ ÜÿáÕÓÕÓ. Õ, ÝÓÕØÕØýÓÒÌ ÝÌÔÞÕÜÿÕÿðÓ 

Þ÷ÞÖ   ÎÿðÚ ÍÿÚÌÓÜÓ, ÓËÓÕÓÚÓ, 1987, 136 Úÿá. 

4. ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÎÓÕÓ, X ÚÓÖÓÝ Þ÷ÞÖ dÿrslik, ÓËÓÕÓÚÓ, 1992, 

112 Úÿá. 

5. ÀÑÿðËÌÒàÌÖ - ÜÞðÔ ÎÓÕÓ, XI ÚÓÖÓÝ Þ÷ÞÖ ÎÿðÚÕÓÔ, ÓËÓÕÓÚÓ, 

1993, 108 Úÿá. 

6. ÁØÕÖÓÚÓ ðÌÒØÖ øÓÍÿÕÿðÓÖÓÖ ÕÐÔÚÓÔÌÚâ, /×ØÖØÏðÌÝÓÒÌ/, Õ, 

ÁÌÔâ, 1997, 146 Úÿá. 

7. ÁØÕÖÓÚÓ ðÌÒØÖ øÓÍÿÕÿðÓÖÓÖ ÕÐÔÚÓÔÌÚâ, ×ÿÜÖÕÿð Íÿ ÕÞãÿÜ, 

ÕÕ, ÁÌÔâ, 1997, 64 Úÿá. 

8. ÁØð÷ÌÕâ øÓÍÿÕÿðÓÖÓÖ ÕÐÔÚÓÔÌÚâ, ÁÌÔâ, 1997, 212 Úÿá. 

9. ÐÿÜÖÓÖ ÕÓÖÏÍÓÚÜÓÔ ÜÿáÕÓÕÓ. Õ, ÜÿÔ×ÓÕÕÿøÎÓðÓÕ×Óø Íÿ 

ÿÕÌÍÿ ØÕÛÖ×Ûø Þ÷ÞÖàÞ ÖÿøðÓ, ÁÌÔâ, 2002, 212 Úÿá. 

10. ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÎÓÕÓ, ÕÕ, ÀÕâ áÿðËÓ ×ÿÔÜÿËÕÿð Þ÷ÞÖ 

ÎÿðÚÕÓÔ, ÁÌÔâ,  2003,  152 Úÿá. 

11. ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÎÓÕÓ, Õ, ÀÕâ áÿðËÓ ×ÿÔÜÿËÕÿð Þ÷ÞÖ 

ÎÿðÚÕÓÔ, ÁÌÔâ,  2004,  292 Úÿá. 

12. ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÎÓÕÓ, (ÍÓÜÏ ×ÿÎÿÖÓÒÒÿÜÓ), ÀÕÓ áÿðËÓ ×ÿÔ-

ÜÿËÕÿð Þ÷ÞÖ ÎÿðÚÕÓÔ, ÁÌÔâ, 2006, 412 Úÿá.  

13. ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÎÓÕÓ, (ÍÓÜÏ ×ÿÎÿÖÓÒÒÿÜÓ), ßÒÌÖÓ ÍÿÚÌÓÜÕÿð 

ÌÕËØ×Û. (Öÿ××ÞÿÕÕÓÝ), ÁÌÔâ,2005, 104 Úÿá. 

14. ÄÓÕ÷ÓÕÓÔ: ÄÞÖÒÌ ÎÓÕÕÿðÓ Íÿ ÎÓÕÕÿð ÎÞÖÒÌÚâ, ÁÌÔâ, 
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2012, 162 Úÿá. (ÓÚÜÐáÚÌÕÌÜÎÌÎâð). 

15. ÄÓÕ÷ÓÕÓÔÎÿÖ “ÈßÜÓÚÌÚÌ ýÓðÓø” ÔÛðÚÛ, ÷ÌÙÌ áÌÑâðÎâð. 

186 Úÿá. 

16. ÀÑÿðËÌÒàÌÖ ÎÓÕÓÖÓÖ ×ÞÌÚÓð ÙðØËÕÐ×ÕÿðÓ, ÁÌÔâ, 2012, 214 

Úÿá. İstehsalatdad×r. 

17. ÄÓÕ÷ÓÕÓÔ ×ÿsÌÕÿÕÿðÓ, (Ðÿqalələr Íÿ ×ÿðÛÑÿÕÿð ÜØÙÕÛÚÛ) 

ÁÌÔâ, 2012, 364 Úÿá. ÷ÌÙÎÌÎâð. 

18. ÆÓÒÌÕâÕÌðâ×âÑ áÌÖÚâ ÎÓÕərÓ ËÓÕ×ÿÕÓÎÓðÕÿð? ÁÌÔâ, 

2001, 16 Úÿá. 

19. ÖÿðËÓ ÄÿÖÓÑ÷ÓÕÓÔ ÜÐð×ÓÖØÕØýÓÒÌÚâ Íÿ ÏÌðøâÎÌ ÎÛðÌÖ 

ÍÿÑÓÝÿÕÿð, ÁÌÔâ, 2000, 32 Úÿá. 

 

*** 

ÛÛ.  ÉÐÑÐÓÉÐÊÎËÎJÈ ÐßÈßËßËßÐß 

ÄÀÈÐ ßÈßÐËßÐ 

 

1. ÁØð÷ÌÕâ øÓÍÿÕÿðÓÖÓÖ ÕÐÔÚÓÔÌÚâ, ÁÌÔâ, 1997, 212 Úÿá. 

2. ÀÑÿðËÌÒcÌÖ ÌÖÜðØÙØÖÓ×ÓÒÌÚâÖâÖ ÿÚÌÚÕÌðâ. ÁÌÔâ, 1998, 336 

Úÿá. 

3. ÀÑÿðËÌÒcÌÖøÞÖÌÚÕâãâÖ ÿÚÌÚÕÌðâ, ÁÌÔâ, 2004, 36 Úÿá. 

4. ÁØð÷ÌÕâ ÜØÙØÖÓ×ÕÿðÓ (áÿ××ÞÿÕÕÓÝ Ð.Ð.×ØËÌÖÕâ), ÁÌÔâ, 1992, 

1993, 1995, 1997, 64 Úÿá. 

5. ÄÿÎÿ-ÃØðÏÛÎ ÎÞÖÒÌÚâÖÌ ÚÿÒÌáÿÜÎÿÖ ÙÌð÷ÌÕÌð 

/(áÿ××ÞÿÕÓÕÓÝ Ð.Ð.×ØËÌÖÕâ), ÁÌÔâ, 1998, Úÿá.88. 

6. ÓÞðÔ ÿÎÿËÓ ÎÓÕÕÿðÓÖÓÖ ËÓðÕÓÒÓÖÿ ÎØãðÛ, “ÊÓÜÌËÓ-ÄÿÎÿ 

ÃØðÏÛÎ”-1300, ÁÌÔâ, 2000, 64 Úÿá. 

7. Ãÿáðÿ×ÌÖÕâÏ ÎÌÚÜÌÖâ, "ÊÓÜÌËÓ-ÄÿÎÿ ÃØðÏÛÎ" 

ÎÌÚÜÌÖÕÌðâÖâÖ ×ØÜÓÍÕÿðÓ ÿÚÌÚâÖÎÌ, (áÿ××ÞÿÕÕÓÝ Ð.Ð.×ØËÌÖÕâ), 

ÁÌÔâ, 2000, 125 Úÿá. 

8. ÀÕÜÌÒ ÎÓÕÕÿðÓ ÌÓÕÿÚÓÖÎÿ ÀÑÿðËÌÒcÌÖ-ÜÞðÔ ÎÓÕÓÖÓÖ 

×þÍÏÐÒÓ, ÁÌÔâ, 2000, 96 Úÿá. 

9. Õ ÓÞðÔØÕØjÓ ÃÛðÛÕÜÌÒ Íÿ ÓÞðÔ ÎÓÕÕÿðÓÖÓÖ ×ÞÌÚÓð ÙðØË-

ÕÐ×ÕÿðÓ. ÁÌÔâ, 2006. 252 Úÿá. 

10. ÓÞðÔ ÿÎÿËÓ ÎÓÕÕÿðÓÖÓÖ ËÓðÕÓÒÓÖÿ ÎØãðÛ, ÓÔÓÖàÓ ÖÿøðÓ, 
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ÁÌÔâ, 2008, 280 Úÿá. 

11. ÀÑÿðËÌÒcÌÖcÌ-ÏÌÑÌßcÌ Íÿ ÏÌÑÌßcÌ-ÌÑÿðËÌÒcÌÖcÌ ÏâÚÌ 

ÎÌÖâøâÏ ÕÞýÿÜÓ, (áÿ××ÞÿÕÕÓÝÕÿð), ÁÌÔâ, 2008, 295 Úÿá. 

12. ÓÞðÔ ÿÎÿËÓ ÎÓÕÕÿðÓÖÓÖ ËÓðÕÓÒÓÖÿ ÎØãðÛ, ÕÕ ÔÓÜÌË, 

ÁÌÔâ, 2012, 112 Úÿá. 

 

 

ÛÛÛ. ÀÆßÐÁÀÇCÀÍ ÄÈËÈÍÈÍ 

ÓßÄÐÈÈÈ ÐßÈßËßËßÐÈ 

 

1. ÀÑÿðËÌÒCÌÖ ÎÓÕÓÖÓÖ ÜÿÎðÓÚÓ ×ÿÚÿÕÿÕÿðÓ. ÐÞÿÕÕÓ×Õÿð Þ÷ÞÖ 

ÍÿÚÌÓÜ, ÝÞðcÞÚÜÌÖ ÐÞÿÕÕÓ×ÕÿðÓ ÓÿÔ×ÓÕÕÿøÎÓð×ÿ ÈÖÚÜÓÜÛÜÛ, 

ÓËÓÕÓÚÓ, 1981, 32 Úÿá. 

2. ÀÑÿðËÌÒcÌÖ ÎÓÕÓÖÓÖ ÜÿÎðÓÚÓ ×ÿÚÿÕÿÕÿðÓÖÿ ÎÌÓð, ÎðÜÌ 

×ÿÔÜÿËÕÿðÓÖ ÀÑÿðËÌÒcÌÖ ÎÓÕÓ Íÿ ÿÎÿËÓÒÒÌÜâ ×ÞÿÕÕÓ×ÕÿðÓ Þ÷ÞÖ 

×ÐÜØÎÓÔ ÍÿÚÌÓÜ, ÓËÓÕÓÚÓ, 1986, 42 Úÿá. 

3. ÀÑÿðËÌÒcÌÖ ßÞÚÛÚÓ ÌÎÕÌðâÖâÖ ÓÖýÓÕÓÚ ÎÓÕÓÖÿ ÜðÌÖÚÕÓÜÐ-

ðasÓÒÌÚâ ×ÿÚÿÕÿÕÿðÓ (áÿ××ÞÿÕÕÓÝ), ÁÌÔâ, 1999, 34 Úÿá. 

4. ÕÌðÓcÓ ÎÓÕ ÎÿðÚÕÿðÓÖÎÿ ÖÓÜÏ ÝÿÌÕÓÒÒÿÜÓÖÓÖ ÿÚÌÚ 

ÖþÍÕÿðÓÖÓÖ ÜÿÎðÓÚÓ, ÐÞÿÕÕÓ×Õÿð Þ÷ÞÖ ×ÐÜØÎÓÔ ÍÿÚÌÓÜ, ÁÌÔâ, 

2003, 36 Úÿá.  

5. ØÌýÓðÎÕÿðÓÖ ÐÕ×Ó ÜÿÝÿÔÔÞðÞÖÞÖ ÓÖÔÓøÌÝ ÐÜÎÓðÓÕ×ÿÚÓÖÎÿ 

×ØðÝØÕØjÓ Íÿ ÚÓÖÜÌÔÜÓÔ ÜÿáÕÓÕÓÖ ðØÕÛ. Õ, (áÿ××ÞÿÕÕÓÝ) ÁÌÔâ, 

2005, 88 Úÿá. 

6. ØÌýÓðÎÕÿðÓÖ ÐÕ×Ó ÜÿÝÿÔÔÞðÞÖÞÖ ÓÖÔÓøÌÝ ÐÜÎÓðÓÕ×ÿÚÓÖÎÿ 

×ØðÝØÕØjÓ Íÿ ÚÓÖÜÌÔÜÓÔ ÜÿáÕÓÕÓÖ ðØÕÛ. ÕÕ, (áÿ××ÞÿÕÕÓÝ) ÁÌÔâ, 

2005, 122 Úÿá. 

 

ÛÂ. ÏÅÄÀÃÎJÈ ÐßÈßËßËßÐ 

 

1. ÏÐÎÌÏØjÓ ÚÛÌÕÕÌð Íÿ ØÖÕÌðÌ ÍÐðÓÕÿÖ ×ÐÜØÎÓÔ ÜÿÕÿËÕÿð. 

ÐÞÿÕÕÓ×Õÿð Þ÷ÞÖ  ×ÐÜØÎÓÔ ÍÿÚÌÓÜ ÁÌÔâ, 2003, 68 Úÿá. 

2. ÏÐÎÌÏØjÓ Íÿ ×ÐÜØÎÓÔ ×ÿÚÿÕÿÕÿð, ÁÌÔâ, 2007, 216 Úÿá. 

3. ÀÕÓ áÿðËÓ ×ÿÔÜÿËÕÿðÎÿ ×ÐÜØÎÓÔ ÓøÓÖ ÜÿøÔÓÕÓ. ÐÐÜØÎÓÔ 
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ÍÿÚÌÓÜ, ÁÌÔâ, 2005, 190 Úÿá. 

 

 

Â. ÀÆßÐÁÀÇCÀÍ  ÎÍÎÐÀËÎGĠÇÀÈÛ 

 

1. ÀÑÿðËÌÒcÌÖ øÿßÚ ÌÎÕÌðâ, ÁÌÔâ, 1981, 46 Úÿá. 

2. ÀÑÿðËÌÒcÌÖ ÌÖÜðØÙØÖÓ×ÓÒÌÚâÖâÖ ÿÚÌÚÕÌðâ. ÝÓÕØÕØýÓÒÌ ÝÌ-

ÔÞÕÜÿÚÓ Þ÷ÞÖ ÎÿðÚ ÍÿÚÌÓÜÓ, ÓËÓÕÓÚÓ, 1983, 122 Úÿá. 

3. ÒÌ×ÓÕÓÒÌ. ÓÿßÿÕÕÞÚ. ÀÕÓ ×ÿÔÜÿË ÜÿÕÿËÿÕÿðÓ Íÿ ØðÜÌ 

×ÿÔÜÿË ×ÞÿÕÕÓ×ÕÿðÓ Þ÷ÞÖ ÍÿÚÌÓÜ, ÓËÕÓÚÓ, 1987, 126 Úÿá.  

4. ÀÑÿðËÌÒcÌÖ øÿßÚ ÌÎÕÌðâÖâÖ ÚÐ×ÌÖÜÓÔÌÚâ Íÿ 

ØðÝØÏðÌÝÓÒÌÚâ, ÝÓÕØÕØýÓÒÌ ÝÌÔÞÕÜÿÚÓ Þ÷ÞÖ ÎÿðÚ ÍÿÚÌÓÜÓ, 

ÓËÓÕÓÚÓ, 1990, 142 Úÿá. 

5. ÀÑÿðËÌÒcÌÖ ÌÖÜðØÙØÖÓ×ÓÒÌÚâÖâÖ ÿÚÌÚÕÌðâ, ÄÄÀ, ÁÌÔâ, 

1992, 58 Úÿá. 

6. ÎÚÖØÍâ ÌÑÐðËÌÒÎjÌÖÚÔØÒ ÌÖÜðØÙØÖÓ×ÓÔÓ, ÀÄÄ, ÁÌÔÛ, 1992, 56 

Úÿá. 

7. ÁØð÷ÌÕâ ÜØÙØÖÓ×ÕÿðÓ, (áÿ××ÞÿÕÕÓÝ ÐÞøÝÓÏ ×ØËÌÖÕâ), ÁÌÔâ, 

1993, 84 Úÿá. 

8. ÁØð÷ÌÕâ ÜØÙØÖÓ×ÕÿðÓ, (áÿ××ÞÿÕÕÓÝ Ð.×ØËÌÖÕâ) ÁÌÔâ, 1995, 

38 Úÿá. 

 9. ÀÑÿðËÌÒcÌÖ ÔÓøÓ ÌÎÕÌðâ, ÓÞðÔÓÒÿ, ßðÑÛðÛ×, 1993, Úÿá. 

96 Úÿá. 

10. ÀÑÿðËÌÒcÌÖ øÿßÚ ÌÎÕÌðâ, (áÿ××ÞÿÕÕÓÝ Ð.×ØËÌÖÕâ) ÁÌÔâ, 

1995, 84 Úÿá. 

11. ÎÚÖØÍâ ÌÑÐðËÌÒÎjÌÖÚÔØÒ ÌÖÜðØÙØÖÓ×ÓÔÓ, ÀÕÓ ×ÿÔÜÿËÕÿð Þ÷ÞÖ 

ÎÿðÚ ÍÿÚÌÓÜÓ, ÁÌÔâ, 1995, 258 Úÿá. 

12. ÀÑÿðËÌÒcaÖ ÌÖÜðØÙØÖÓ×ÓÒÌÚâÖâÖ ÿÚÌÚÕÌðâ, ÀÕÓ ×ÿÔÜÿËÕÿð 

Þ÷ÞÖ ÎÿðÚ ÍÿÚÌÓÜÓ, ÁÌÔâ, 1998, Úÿá. 336 Úÿá. 

13. ÁØð÷ÌÕâ ÜØÙØÖÓ×ÕÿðÓ, (áÿ××ÞÿÕÕÓÝ), ÁÌÔâ, 2012, 380 Úÿá. 

 

 

ÂÛ. ßÄßÁÈÇÇÀÓØÉÍÀÈËÛÃ 
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1. ÈÐÍÓðÿ× ÝÞðcÞÚÜÌÖâ, ÌÕ×ÌÖÌß (ÓÿðÜÓË ÐÎÿÖ: ÐÿÎÿÎ 

×ØËÌÖØÍ), ÀÑÿðËÌÒcÌÖ øÌÓðÕÿðÓ ÝÞðcÞÚÜÌÖ áÌÏÏâÖÎÌ, ÁÌÔâ, 

1977, 80 Úÿá. 

2. ÄØÚÜÕÛÏ Öÿý×ÿÕÿðÓ (ýÞðcÞ ÎÓÕÓÖÎÿ, ÌÕ×ÌÖÌß (ÓÿðÜÓË ÐÎÿÖ: 

ÐÿÎÿÎ ×ØËÌÖØÍ), ÀÑÿðËÌÒcÌÖ ÈØÍÐÜ øÌÓðÕÿðÓ ÝÞðcÞÚÜÌÖ 

áÌÏÏâÖÎÌ, ÓËÓÕÓÚÓ, 1978, 112 Úÿá. 

3. Íÿý×ÿÔÌð øÌÓð - ÐÌ×ÓÑ ÀËÎÛÕÕÌÒÐÍ-50, ×ØÖØÏðÌÝÓÒÌ, ÁÌÔâ, 

2003, 112 Úÿá. 

4. ÄþÒÞøÿÖ øÌÓð-ÂÿÜÿÖÎÌø ÐÌ×ÓÑ ÄÛÒãÛÖ, ×ØÖØÏðÌÝÓÒÌ, ÁÌÔâ, 

2005, 62 Úÿá. 

5. ßÎÿËÓ ÎÞøÞÖàÿÕÿð, Õ, ÐÿÏÌÕÿÕÿð ÜØÙÕÛÚÛ, ÁÌÔâ, 2011, 

428 Úÿá. 

 

 

ÂÛÛ. ÓÀÐÈÕ Âß ÈCÓÈÐÀÈ-ÈÈÇÀÈÈ ÐßÈßËßËßÐ 

 

1. ÝþðÔÿ×ÕÓ ÚÜðÌÜÐýÓÒÌ÷â. (Ö. ßÕÓÒÐÍ), ÁÌÔâ, 2003, 36 

Úÿá. 

2. ÝþðÔÿ×ÕÓ ÚÜðÌÜÐýÓÒÌ÷â. (Ö. ßÕÓÒÐÍ), ÁÌÔâ, 2004, 48+20 

Úÿá. 

3. ÝþðÔÿ×ÕÓ ÚÜðÌÜÐýÓÒÌ÷â. (Ö. ßÕÓÒÐÍ), ÁÌÔâ, 2010, 172 

Úÿá. 

4. ÀÑÿðËÌÒcÌÖøÞÖÌÚÕâãâÖ ÿÚÌÚÕÌðâ. ÀÕÓ ×ÿÔÜÿËÕÿðÓÖ 

ÜÿÕÿËÿÕÿðÓ Þ÷ÞÖ ÍÿÚÌÓÜ, ÁÌÔâ, 2004, 36 Úÿá. 

5. ÀÑÿðËÌÒcÌÖ ÜÌðÓßÿÖ ÒÌÎÐÕÕÓ ÎðÎÛÕÌðâÖ ×ÞáÌðÓËÿÕÿð 

×ÐÒÎÌÖâ ØÕÛË, ÁÌÔâ, 2002, 36 Úÿá. 

6. ÁØð÷ÌÕâ ÌÑÿðËÌÒcÌÖÕâÕÌðâ ÈÔÓÖcÓ ÄÞÖÒÌ ×ÞáÌðÓËÿÚÓÖÎÿ. 

ÃÿÕÿËÿ-60. ÁÌÔâ, 2005, 38 Úÿá. 

7. ÄÌãÕâÏ ÃÌðÌËÌã ÙðØËÕÐ×ÓÖÓ áÌÖÚâ ÒØÕÕÌ áÿÕÕ ÐÜ×ÿÔ ØÕÌð? 

ÐÌÜÐðÓÌÕÕÌðâÖ ×ÞÿÒÒÿÖ áÓÚÚÿÚÓ ×ÞßÜÿÕÓÝ ÏÿÑÐÜÕÿðÓÖ 

ÚÿáÓÝÿÕÿðÓÖÎÿ ÷ÌÙ ØÕÛÖÛË, ÔÓÜÌË÷Ì ÷ÌÙÌ áÌÑâðÎâð. 

8. ÀÑÿðËÌÒcÌÖ-ýÞðcÞ ÿÕÌÏÿÕÿðÓÖÓÖ ÜÌðÓßÓ ÔþÔÕÿðÓ, ÁÌÔâ, 

2010, 100 Úÿá. 

9. ÁØð÷ÌÕâ ÎÞÖÿÖ, ËÛ ýÞÖ Íÿ ÚÌËÌá, 76 Úÿá. ÷ÌÙÌ áÌÑâðÎâð. 
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ÂÛÛÛ. ÅÍÈÈÊËÎÏÅÄÈÇÀ Âß ËÉÝßÓËßÐ 

 

1. ÁØð÷ÌÕâ ÐÖÚÓÔÕØÙÐÎÓÒÌÚâ, ÕÕÕ,  (áÿ××ÞÿÕÕÓÝ ÐÞøÝÓÏ 

×ØËÌÖÕâ), ÁØð÷ÌÕâ ÛÕÎÛÑÕÌðâ (áÿðË÷ÓÕÿð, ÙØÕÓÚÕÿð, ÿÎÕÓÒÒÿ 

×ÞøÌÍÓðÕÿðÓ), ÁÌÔâ, 2001, 250 Úÿá. 

2. ÁØð÷ÌÕâ ÐÖÚÓÔÕØÙÐÎÓÒÌÚâ, ÕÂ, (ÁØð÷ÌÕâÕâ áÿÔÓ×Õÿð), 

ÁÌÔâ, 2002, 250 Úÿá. 

3. ÀÑÿðËÌÒcÌÖàÌ-ýÞðcÞcÿ ÏâÚÌ ÎÌÖâøâÏ ÕÞãÿÜÓ. 

(/áÿ××ÞÿÕÕÓÝ Ð.×ÓÖ÷ÌÕÌÎÑÐ)/, ÓËÓÕÓÚÓ, 1977, 100 Úÿá. 

4. ÀÑÿðËÌÒcÌÖcÌ-ýÞðcÞcÿ ÏâÚÌ ÎÌÖâøâÏ ÕÞãÿÜÓ. ÓÔÓÖàÓ 

ÖÿøðÓ, ÓËÓÕÓÚÓ, 1991, 112 Úÿá. 

5. ÁØð÷ÌÕâ øÓÍÿÕÿðÓÖÓÖ ÕÐÔÚÓÔÌÚâ - ÄÓÌÕÐÔÜØÕØjÓ ÕÞýÿÜ, 

ÁÌÔâ, 1997, 64 Úÿá. 

6. ÈÖýÓÕÓÚcÿ-ðÛÚcÌ-ÌÑÿðËÌÒcÌÖcÌ ÏâÚÌ ÈÎ×ÌÖ ÕÞýÿÜÓ 

(áÿ××ÞÿÕÕÓÝ ÙØÕÔØÍÖÓÔ ÍÓÑÌ×Ó Ðÿ××ÿÎØÍ), ÁÌÔâ, 2001, 110 Úÿá. 

7. ÀÑÿðËÌÒcÌÖcÌ-ÏÌÑÌßcÌ Íÿ ÏÌÑÌßcÌ-ÌÑÿðËÌÒcÌÖcÌ ÏâÚÌ 

ÎÌÖâøâÏ ÕÞãÿÜÓ, (áÿ××ÞÿÕÕÓÝ), ÁÌÔâ, 2008, 302 Úÿá. 

8. ÝÞðcÞcÿ-ÌÑÿðËÌÒcÌÖcÌ ÕÞãÿÜ, 1988, 240 Úÿá. (ÐÿÖ ÁÌÔâ-

ÒÌ Ôþ÷ÿÖÎÿ ÕÞãÿÜÓ ÔÐ÷×Óø ÜÿÕÿËÿ× ÀÕâ ÐÛÚÌÒÐÍÿ ÍÐðÎÓ× ÔÓ, 

ÕÞãÿÜÓ ÷ÌÙ ÐÜÎÓðÚÓÖ. ËÌÔÓÖ Ø... ËÿÎßÌá ÷âßÎâ...) 

9. ÀÑÿðËÌÒcÌÖcÌ-ýÞðcÞcÿ ÏâÚÌ ÎÌÖâøâÏ ÕÞãÿÜÓ, ÁÌÔâ, 2008. 

112 Úÿá. 
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ÛÕ. ÙßÐÁÈ ÙÑÐÀÍÈÓÀÐ ÅËÐ ÈÀÙßËßÐÈ ÉÆÐß 

ßÈßÐËßÐ 

 

1. ÈÿðÔÿðÎÿÕÓÔ ×ÿÔÜÿËÓ, (×ÞøÜÿðÿÔ-Í.À.ßÕÓÒÐÍ), ÁÌÔâ, 

1997, Úÿá. 36. 

2. ÁÌÔâ ÀÕÓ ÖÿðËÓ ÄÿÖÓÑ÷ÓÕÓÔ ÐÿÔÜÿËÓ-60 (Í.À.ßÕÓÒÐÍÕÿ 

×ÞøÜÿðÿÔ), ÁÌÔâ, 1999, 112 Ú. 

4. ÖÿðËÓ ÄÿÖÓÑ÷ÓÕÓÔ ÜÐð×ÓÖØÕØýÓÒÌÚâ Íÿ ÏÌðøâÎÌ ÎÛðÌÖ 

ÍÿÑÓÝÿÕÿð, ÁÌÔâ, 2000, 28 Ú. 

5. ÈÖýÓÕÓÚcÿ-ðÛÚcÌ-ÌÑÿðËÌÒcÌÖcÌ ÏâÚÌ ÓÎ×ÌÖ ÕÞãÿÜÓ. 

(Í.Ðÿ××ÿÎØÍlÌ ×ÞøÜÿðÿÔ), ÁÌÔâ, 2001, 110 Ú. 

6. ÀÑÿðËÌÒcÌÖ ÜÌðÓßÿÖ ÒÌÎÐÕÕÓ ØðÎÛÕÌðâÖ ×ÞáÌðÓËÿÕÿð 

×ÐÒÎÌÖâ ØÕÛË, ÖÿðËÓ ×ÿÔÜÿËÕÿð Þ÷ÞÖ ÍÿÚÌÓÜ, ÁÌÔâ, “ÓÿáÚÓÕ”, 

2002, 30 Úÿá. 

7. ÀÑÿðËÌÒcÌÖ ÎÓÕÓ, ÕÕ, ÏÐÒðÓ-ÝÓÕØÕØjÓ ÝÌÔÞÕÜÿÕÿð Þ÷ÞÖ  

ÎÿðÚÕÓÔ, ÁÌÔâ, “ÓÿáÚÓÕ”, 2003,  152 Úÿá. 

8. ÝþðÔÿ×ÕÓ ÚÜðÌÜÐýÓÒÌ÷â, Ö.ßÕÓÒÐÍ, Þ÷ÞÖcÞ ÖÿøðÓ, 

×ØÖØÏðÌÝÓÒÌ, ÁÌÔâ, “ÁØð÷ÌÕâ”, 2010, 172 Úÿá.+20 Úÿá. ðÿÖýÕÓ 

øÿÔÓÕÕÓ. 

9. ÀÑÿðËÌÒcÌÖ ÎÓÕÓ, Õ. ÃÐÒðÓ-ÝÓÕØÕØjÓ ÝÌÔÞÕÜÿÕÿð Þ÷ÞÖ 

ÎÿðÚÕÓÔ,  ÁÌÔâ, “ÓÿáÚÓÕ”, 2004, 292 Úÿá. 

10. ÆÌËÓÜ-ÍÿÜÿÖÎÌø ÿÏÓÎÿÚÓÖÓÖ ÝØð×ÌÕÌø×ÌÚâ Íÿ ØÖÛÖ ÌÜðÓ-

ËÛÜÕÌðâ, Õ, áÿðËÓ ×ÿÔÜÿËÕÿðÓÖ ×ÞÿÕÕÓ×-ÑÌËÓÜÕÿð Þ÷ÞÖ  

ÍÿÚÌÓÜ,  ÁÌÔâ, “ÁØð÷ÌÕâ”, 2004.  

11. ÆÌËÓÜ-ÍÿÜÿÖÎÌø ÿÏÓÎÿÚÓÖÓÖ ÝØð×ÌÕÌø×ÌÚâ Íÿ ØÖÛÖ ÌÜðÓ-

ËÛÜÕÌðâ, ÕÕ, áÿðËÓ ×ÿÔÜÿËÕÿðÓÖ ×ÞÿÕÕÓ×-ÑÌËÓÜÕÿð Þ÷ÞÖ Íÿ-

ÚÌÓÜ,  ÓÔÓÖcÓ Öÿøð, ÁÌÔâ, “ÁØð÷ÌÕâ”, 2005, 128 Úÿá.  

12. ÆÌËÓÜ ÔÛðÚÕÌðâÖÎÌ “ÐÞÿÕÕÓ×-ÑÌËÓÜÓÖ ÙÐÎÌÏØjÓ 

ÛÚÜÌÕâãâÖâÖ ÌðÜâðâÕ×ÌÚâ ÙðØËÕÐ×ÕÿðÓÖÓÖ ÿÚÌÚÕÌðâ”. 

ÐÞÿÕÕÓ×-ÑÌËÓÜÕÿð Þ÷ÞÖ ×ÐÜØÎÓÔ ýþÚÜÿðÓø, ÁÌÔâ, ÀÀÖÄÐ-ÖÓÖ 

ÖÿøðÓÒÒÌÜâ, 2004, 46 Úÿá. 

13. ÀÑÿðËÌÒcÌÖøÞÖÌÚÕâãâÖ ÿÚÌÚÕÌðâ. ÀÕÓ ×ÿÔÜÿËÕÿðÓÖ 

ÜÿÕÿËÿÕÿðÓ Þ÷ÞÖ ÎÿðÚ ÍÿÚÌÓÜÓ, ÁÌÔâ, “ÁØð÷ÌÕâ”, 2004, 36 
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Úÿá. 

14. ÐÞÿÕÕÓ×-ÑÌËÓÜÓÖ ÙÐÎÌÏØjÓ ÛÚÜÌÕâãâÖâÖ ÌðÜâðâÕ×ÌÚâÖâÖ 

ÿÚÌÚÕÌðâ. ÁÌÔâ, 2005, 88 Úÿá. 
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